
1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na 
Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o  cargo corresponde àquele para o qual você 
se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, 
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2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva 
de Estudo de Caso. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para 
transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso e para o preenchimento da Folha de 
Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a  
transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Após 60 (sessenta) minutos do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o caderno de questões. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinarem o envelope de retorno.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva 
da Discursiva de Estudo de Caso, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato  poderá  levar  consigo  
o  Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 
eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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Perito Médico Legista - Médico

LÍNGUA PORTUGUESA

Nossa bactéria interior

Hélio Schwartsman

Se a consciência já parece bastante 
misteriosa quando tentamos circunscrevê-
la a um cérebro humano, ela fica ainda mais 
impenetrável quando se considera que a 
própria noção de corpo humano pode ser 
inadequada.

Com efeito, já há alguns anos vem ganhando 
espaço na biologia e na medicina a ideia de 
que precisamos pensar o corpo humano não 
como uma entidade à parte, mas no conjunto 
de suas relações com o meio ambiente, em 
especial em relação a sua interação com 
espécies microscópicas com as quais vivemos 
em promiscuidade há dezenas de milhares 
de anos. Aqui, nós perdemos um pouco de 
nós para nos tornarmos um superorganismo, 
no qual outros seres vivos, notadamente 
aqueles que habitam nosso corpo, ganham 
importância.

Inicialmente, esses modelos foram utilizados 
para explicar com certo sucesso a obesidade 
(as floras intestinais de gordos e magros têm 
composições diferentes), doenças do intestino 
e moléstias cardíacas. Mas os pesquisadores 
foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo 
cérebro-intestino, que parece desempenhar 
um papel em várias doenças mentais, incluindo 
transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e 
até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer. Não 
é que bactérias causem essas moléstias, mas 
modulam a manifestação e a severidade dos 
sintomas.

Particularmente interessante nesses 
modelos é que a flora intestinal é, em princípio, 
algo fácil de alterar com o uso de antibióticos, 
pro e prebióticos e de transplantes fecais. Já há 
quem fale em psicobióticos. É preciso dar um 
desconto ao entusiasmo dos pesquisadores, 
mas não há dúvidas de que é um campo 
promissor.

Vale destacar quanto de complexidade esse 
modelo acrescenta a nós mesmos. Deixamos 
de ser um corpo composto por 10 trilhões de 
células comandadas por 23 mil genes para 
nos tornarmos um bioma ao qual se somam 
100 trilhões de bactérias e 3 milhões de genes 
não humanos.

Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwart-
sman/2017/12/1940148-nossa-bacteria-interior.shtml>. Acesso em: 
11 dez. 2017.

1. Assinale a alternativa correta a respeito 
do texto “Nossa bactéria interior”.

(A) Trata-se de um texto de alto nível 
argumentativo, o qual utiliza estratégias 
como intertextualidade, paráfrase, citação, 
ironia e exemplificação para comprovação 
de tese. A linguagem é predominantemente 
informal e conotativa. 

(B) Trata-se de uma sequência injuntiva que 
compõe um texto instrucional, no qual o 
autor busca instruir o leitor sobre as novas 
tendências científicas. Para tanto, utiliza-se 
de linguagem técnica e verbos no infinitivo.  

(C) Trata-se de um texto dissertativo, em que 
o autor apresenta fatos cronologicamente 
ordenados. Os verbos predominantemente 
no pretérito dão um tom pessoal ao texto, 
por meio do qual se apresenta uma tese 
bem delineada.

(D) Trata-se de um texto descritivo que compõe 
uma resenha, na qual o autor apresenta 
sua opinião diante de um fato cotidiano. 
Utilizam-se linguagem informal e verbos no 
presente para que as informações possam 
circular em todos os meios de comunicação. 

(E) Trata-se de um artigo com sequências 
argumentativas, que traz um fato atual e 
uma reflexão sobre esse fato. Utilizam-
se, prioritariamente, verbos no presente, e 
o uso de primeira pessoa do plural tem a 
função de aproximar autor e leitor. 
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2. Considerando o texto “Nossa bactéria 
interior”, assinale a alternativa correta.

(A) Para o autor, a noção de corpo humano 
pode ser inadequada porque a consciência 
é impenetrável. 

(B) Em “Inicialmente, esses modelos foram 
utilizados para explicar com certo sucesso a 
obesidade [...]” (terceiro parágrafo), o termo 
em destaque faz uma referência anafórica a 
“outros seres vivos”.

(C) Apesar de acreditar nos pesquisadores, o 
autor considera que eles têm expectativas 
demasiadamente altas em relação ao uso 
de psicobióticos.

(D) O modelo de tratamento baseado na relação 
cérebro-intestino é complexo e demonstra 
como as bactérias podem causar doenças 
psíquicas. 

(E) O autor acredita que mente e corpo são 
elementos apartados, sendo que ambos 
estão isolados do meio ambiente. 

3. Assinale a alternativa correta. 
(A) Em “[...] esses modelos foram utilizados para 

explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”, a oração em destaque é subordinada 
substantiva objetiva direta.

(B) Em “É preciso dar um desconto [...]”, a 
oração em destaque desempenha a função 
de sujeito da oração principal. 

(C) Em “[...] falam no eixo cérebro-intestino, 
que parece desempenhar um papel em 
várias doenças mentais,[...]”, a oração 
em destaque é coordenada sindética 
explicativa. 

(D) Em “Não é que bactérias causem essas 
moléstias, mas modulam a manifestação 
e a severidade dos sintomas.”, a oração 
em destaque é subordinada adverbial 
concessiva.

(E) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um 
campo promissor.”, a oração em destaque 
desempenha a função de objeto indireto da 
oração principal. 

4. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “[...] vivemos em promiscuidade 

há dezenas de milhares de anos.”, os 
verbos em destaque estão conjugados, 
respectivamente, no presente do subjuntivo 
e no pretérito perfeito do indicativo.

(B) Em “[...] esses modelos foram utilizados para 
explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”, o primeiro verbo em destaque está 
conjugado no pretérito imperfeito do 
subjuntivo e o segundo está na forma de 
infinitivo.  

(C) Em “[...] os pesquisadores foram ficando 
ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-
intestino [...]”, o primeiro verbo em destaque 
está conjugado no presente do indicativo e 
o segundo está conjugado no presente do 
subjuntivo. 

(D) Em “[...] nós perdemos um pouco de nós para 
nos tornarmos um superorganismo [...]”, o 
primeiro verbo em destaque está conjugado 
no pretérito imperfeito do indicativo e o 
segundo está na forma de infinitivo pessoal.

(E) Em “Não é que bactérias causem essas 
moléstias, mas modulam a manifestação 
[...]”, o primeiro verbo em destaque está no 
presente do subjuntivo e o segundo está no 
presente do indicativo. 

5. Assinale a alternativa em que todas 
as palavras seguem a mesma regra de 
acentuação. 

(A) Manifestação; várias; milhões.
(B) Princípio; bactéria; consciência. 
(C) Cérebro; nós; cardíacas.  
(D) Moléstias; psicobióticos; fácil.
(E) Fácil; bactéria; cérebro.

6. Assinale a alternativa em que a 
classificação morfológica dada entre 
parênteses corresponde ao termo 
grifado. 

(A) “[...] Se a consciência já parece bastante 
misteriosa quando tentamos circunscrevê-
la [...]” (advérbio).

(B) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um 
cérebro humano [...]” (preposição).

(C) “[...] desempenhar um papel em várias 
doenças mentais [...]” (conjunção).

(D) “[...] para nos tornarmos um superorganismo 
[...]” (preposição).

(E) “[...] mas não há dúvidas de que é um campo 
promissor.” (pronome).

7. Assinale a alternativa em que o “a” 
sublinhado poderia levar o acento grave 
indicativo de crase.

(A) “[...] em especial em relação a sua interação 
com espécies microscópicas [...]”. 

(B) “[...] vem ganhando espaço na biologia e na 
medicina a ideia de que precisamos pensar 
[...]”.

(C) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um 
cérebro humano [...]”.

(D) “[...] nesses modelos é que a flora intestinal 
é, em princípio, algo fácil [...]”.

(E) “[...] esse modelo acrescenta a nós mesmos 
[...]”.
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8. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um 

campo promissor.”, se o verbo em destaque 
for substituído por “existem”, o sujeito da 
oração passa a ser inexistente.  

(B) Em “[...] as floras intestinais de gordos e 
magros têm composições diferentes [...]”, o 
verbo em destaque recebe acento circunflexo 
para indicar o plural, concordando, assim, 
com os núcleos do sujeito composto “gordos 
e magros”. 

(C) Em “[...] notadamente aqueles que habitam 
nosso corpo [...]”, o termo em destaque 
desempenha função sintática de objeto 
direto do verbo “habitam”. 

(D) Em “[...] não há dúvidas de que é um campo 
promissor.”, se os verbos em destaque 
estivessem flexionados no pretérito perfeito, 
a frase seria reescrita da seguinte maneira: 
“não houveram dúvidas de que foi um 
campo promissor”. 

(E) Em “[...] perdemos um pouco de nós para 
nos tornarmos um superorganismo, no 
qual outros seres vivos [...]”, o termo em 
destaque poderia ser substituído por “em 
que”, sem gerar prejuízos ao texto. 

9. Assinale a alternativa em que o uso 
de vírgulas antes e depois do excerto 
sublinhado causaria prejuízo gramatical 
ao texto. 

(A) “Com efeito, já há alguns anos vem 
ganhando espaço na biologia e na medicina 
a ideia de que precisamos pensar o corpo 
humano [...]”

(B) “[...] esses modelos foram utilizados para 
explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”

(C) “Vale destacar quanto de complexidade 
esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”

(D) “Mas os pesquisadores foram ficando 
ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-
intestino [...]”

(E) “[...] incluindo transtornos de ansiedade, 
do afeto, autismo e até mesmo surtos 
psicóticos e Alzheimer.”

10. Assinale a alternativa cuja palavra 
apresenta o mesmo número de fonemas 
da palavra “complexidade”.

(A) Pesquisadores.
(B) Impenetrável.
(C) Psicobióticos.
(D) Transplantes.
(E) Comandadas.

INFORMÁTICA

11. Com base no aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer (Versão 5, instalação 
padrão em português), considerando 
as opções para Hiperlinks, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   )  É possível inserir um hiperlink para uma 
URL da internet.

(   )  É possível inserir um hiperlink para uma 
nova planilha do LibreOffice Calc.

(   )  É possível inserir um hiperlink para um 
arquivo de um FTP.

(   )  É possível inserir um hiperlink para um 
endereço de e-mail.

(A)  F – F – F – F. 
(B)  V – F – V – F. 
(C)  V – F – F – V.  
(D)  V – F – V – V. 
(E)  V – V – V – V. 

12. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
uma característica de um dispositivo 
SSD. 

(A)  Utiliza memória flash. 
(B)  É chamado de HDs de estado sólido.
(C)  Consome muito menos eletricidade em 

relação a um HD.
(D)  Incorpora chips de memória Flash em 

conjunto com discos magnéticos.
(E)  Apresenta tempos de acesso extremamente 

baixos em relação a um HD.
 
13. Considerando o aplicativo de escritório 

Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão 
em português), assinale a alternativa que 
apresenta a função que realiza a seguinte 
ação:

“Agrupa vários itens de texto em um 
único item de texto, sem delimitador”

(A)  EXT.TEXTO
(B)  CONCATENAR 
(C)  SOMA 
(D)  UNIÃO
(E)  UNIRTEXTO
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14. “Adiciona novos recursos ao navegador 
Google Chrome ou modifica a 
funcionalidade de seus sites favoritos.”
Considerando o navegador Google 
Chrome (Instalação padrão, Versão 59 
em Português), a que o enunciado se 
refere?

(A)  Java.
(B)  Temas.
(C)  Flash.
(D)  Extensões. 
(E)  Widgets. 

15. Considerando o Sistema Operacional 
Ubuntu Linux (Versão 16.04, instalação 
padrão em português), qual é o nome 
dado ao gerenciador de arquivos padrão?

(A)  File Explorer. 
(B)  Ubuntu Explorer. 
(C)  Navigator. 
(D)  Nautilus.
(E)  Netscape.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

16. Em relação ao arquivamento do inquérito, 
assinale a alternativa correta.

(A) O Delegado pode determinar o arquivamento 
do inquérito policial, desde que não haja 
qualquer indício de crime ou de sua autoria.

(B) Somente o Ministério Público pode pedir 
arquivamento. Nesse caso, o juiz não tem 
alternativa e deve arquivar o inquérito.

(C) Pedido o arquivamento pelo Promotor ou 
pelo Delegado, o juiz, se discordar, pode 
remeter o processo para outro Promotor de 
Justiça oferecer a denúncia.

(D) Pedido o arquivamento pelo Promotor, o 
juiz, discordando, deve remeter o processo 
para o Procurador-geral.

(E) Uma vez arquivado o inquérito, seja por 
qual fundamento for, não se admite mais o 
seu desarquivamento.

17. Assinale a alternativa correta acerca da 
competência constitucional de Justiças.

(A) Compete à justiça federal processar e julgar 
crime praticado contra empresas públicas e 
sociedades de economia mista da União.

(B) Compete à justiça estadual processar 
e julgar todos os crimes ambientais, 
indistintamente.

(C) Em qualquer caso, compete à justiça federal 
processar e julgar crimes em que indígena 
figure como autor ou vítima.

(D) Compete à justiça estadual processar 
e julgar crime de estelionato praticado 
com cédula de dinheiro grosseiramente 
falsificada.

(E) Compete à Justiça Federal processar e 
julgar crime de falsificação de Cédula de 
identidade Civil emitida pela Secretaria 
Estadual de Segurança Pública.

18. Considere um crime de latrocínio 
hipotético praticado por dois agentes 
em coautoria, em que um deles é Juiz 
de Direito e tem foro por prerrogativa 
de função no Tribunal de Justiça e o 
outro, o seu assessor, não tem foro por 
prerrogativa de função. Nesse caso, 
assinale a alternativa correta acerca da 
competência.

(A) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
separados. O agente que tem prerrogativa 
responderá no Tribunal de Justiça e o que 
não tem prerrogativa responderá na vara 
criminal comum.

(B) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
separados. O agente que tem prerrogativa 
responderá no Tribunal de Justiça e o que 
não tem prerrogativa responderá no júri 
popular.

(C) Os processos podem ser reunidos para 
que ambos os agentes sejam julgados pelo 
Tribunal de Justiça.

(D) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
reunidos para que ambos os agentes sejam 
julgados pelo júri popular.

(E) O titular do foro pode escolher entre o 
Tribunal de Justiça e o júri popular.

19. Quanto à titularidade da ação penal, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O titular da ação penal pública condicionada 
é a vítima ou os seus sucessores.

(B) O titular da ação penal pública incondicionada 
é o Ministério Público.

(C) O titular da ação penal privada exclusiva é a 
vítima ou os seus sucessores.

(D) O titular da ação penal privada 
personalíssima é somente a vítima.

(E) O titular da ação penal privada subsidiária é 
a vítima ou os seus sucessores.

20. Sobre prisões, liberdade provisória e 
medidas cautelares diversas da prisão, 
assinale a alternativa correta.

(A) Tem-se o denominado flagrante presumido 
se o agente é perseguido, logo após, pela 
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
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pessoa, em situação que faça presumir ser 
autor da infração.

(B) Recebido o auto de prisão em flagrante pelo 
juiz, ele deve aguardar a manifestação das 
partes.

(C) Tem-se o denominado flagrante presumido 
se o agente é encontrado, logo depois, com 
instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele autor da infração.

(D) O réu afiançado não terá outras obrigações 
a cumprir, exceto a de comparecer a todos 
os atos do inquérito e do processo.

(E) Suspensão do exercício de função pública 
não pode ser aplicada como medida cautelar 
diversa da prisão, pois tal sanção pressupõe 
sentença condenatória transitada em 
julgado.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

21. Identificação é o processo pelo qual se 
determina a identidade de uma pessoa 
ou de uma coisa. As características que 
não se alteram ao longo do tempo de vida 
de um indivíduo e aquelas que resistem 
mesmo após a morte são consideradas:

(A) requisitos biológicos: perenidade e 
classificabilidade, respectivamente.

(B) requisitos técnicos: praticabilidade e 
perenidade, respectivamente.

(C) requisitos biológicos: imutabilidade e 
unicidade, respectivamente.

(D) requisitos biológicos: unicidade e 
perenidade, respectivamente.

(E) requisitos biológicos: imutabilidade e 
perenidade, respectivamente.

 
22. De acordo com a INTERPOL, qual dos 

seguintes métodos deve ser confirmado 
por outros métodos de identificação?

(A) Genética.
(B) Odontologia.
(C) Impressão digital.
(D) Reconhecimento visual.
(E) Papiloscopia.

23. A antropologia forense pode ser definida 
como “Um campo multidisciplinar que 
combina antropologia física, arqueologia 
e outras áreas da antropologia com 
as ciências forenses, incluindo a 
odontologia forense, patologia forense e 
criminalística”. Considera-se atribuição 
primária do antropólogo forense, 
EXCETO

(A) análise de esqueletos.
(B) análise de cadáver fresco e íntegro.
(C) extração de perfil biológico de um esqueleto. 
(D) análise de estimativa do tempo desde a 

morte de um esqueleto.
(E) análise de cena de crime e recuperação de 

remanescentes ósseos.

24. Para a realização de uma exumação 
em uma cova clandestina localizada 
diretamente no solo de uma área rural, 
houve necessidade de utilização de 
técnicas de escavação. Após exposto, 
visualizaram-se dois esqueletos em 
estado de articulação: um em posição 
decúbito dorsal com braços cruzados 
sobre o abdômen e outro em decúbito 
ventral com as mãos amarradas para 
trás. Qual é a interpretação correta dessa 
cena?

(A) Enterramento primário e duplo.
(B) Enterramento secundário e simples.
(C) Enterramento simples e primário.
(D) Enterramento duplo e simples.
(E) Enterramento primário e simples.

25. A estimativa de idade de um esqueleto 
humano é realizada rotineiramente nas 
atividades relacionadas à identificação 
humana. Considerando que o método 
dental é o escolhido para o exame de 
um esqueleto humano de um subadulto 
de 9 anos, qual é o mais confiável para a 
estimativa?

(A) Método dental regressivo.
(B) Método dental histológico.
(C) Método da irrupção dental.
(D) Método do 3º molar.
(E) Método da mineralização dental.

26. Na análise de ossos misturados, 
é necessária uma classificação 
dos elementos encontrados para a 
quantificação do número mínimo de 
indivíduos. Utilizando-se do método da 
articulação, qual, dentre as apresentadas 
a seguir, possui o mais alto grau de 
confiança para a separação dos ossos 
misturados, com o objetivo de avaliá-
los como pertencente a um mesmo 
indivíduo?

(A) Clavícula/manúbrio.
(B) Fêmur/patela.
(C) Vértebras.
(D) Tíbia/fíbula.
(E) Crânio/atlas.
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27. Analisando um esqueleto humano no 
laboratório de antropologia forense 
verificaram-se diversas lesões no 
esqueleto, com várias características: 
1- “asa de borboleta”, 2- orifício de 
entrada de projétil de arma de fogo e 
3- bordas esbranquiçadas (diferentes 
da cor do restante do osso). Tais 
lesões são provenientes de traumas, 
respectivamente:

(A) contundente, cortante e perfurocortante.
(B) contundente, perfurocontundente e 

antemortem. 
(C) perfurocortante, contundente e inciso.
(D) cortante, perfurante e perfurocortante.
(E) contundente, perfurocontundente e post-

mortem.

28. No osso, existe o sistema de Havers, 
formado pelo canal e suas lamelas 
circundantes. Na diferenciação da 
espécie, microscopicamente, são 
observados: forma, diâmetro, direção 
e número de canais de Havers por área 
de tecido ósseo. Humanos apresentam 
sistema de Havers

(A) circulares e paralelos ao longo eixo do osso.
(B) elípticos e transversais ao longo eixo do 

osso.
(C) circulares e pouco numerosos.
(D) elípticos e com distribuição heterogênea.
(E) elípticos e pouco numerosos.

29. Na biomecânica das fraturas ósseas,              
um osso longo

(A) resiste mais à força de compressão do que 
de tensão.

(B) resiste mais à força de tensão do que de 
compressão.

(C) resiste igualmente às forças de tensão e de 
compressão.

(D) que retorna a sua forma original após a carga 
ser removida está na fase de deformação 
plástica.

(E) que não retorna a sua forma original após 
a carga ser removida está na fase de 
deformação elástica. 

30. Em uma escavação, a cova é considerada 
uma unidade tafonômica, pois os 
remanescentes ósseos lá depositados 
são afetados por diversos fenômenos 
após a sua deposição. Um desses 
fenômenos é a bioturbação, que pode 
ser considerada 

(A) a sedimentação pela água.
(B) o efeito mecânico que deforma o material 

orgânico lá depositado.
(C) a mistura de solo e do material orgânico 

pela ação de plantas e animais.
(D) o efeito químico que deforma o material 

orgânico lá depositado.
(E) a decomposição do material orgânico pela 

ação do ph do solo.

 DOCUMENTOS TÉCNICOS

31. Assinale a alternativa INCORRETA 
referente aos Documentos Médicos 
Legais.

(A)  O termo “Legal” refere-se a tudo que é 
relativo ou está em conformidade com a 
lei.  

(B)  São documentos que podem ser utilizados 
quando o médico ou cirurgião-dentista 
emite um esclarecimento à justiça sobre um 
assunto de sua competência.  

(C)  Quanto a sua procedência, podem ser 
classificados em oficial ou oficioso.   

(D)  Quanto a sua finalidade, podem ser 
classificados em administrativo ou oficial. 

(E)  Quanto ao conteúdo, somente podem ser 
verdadeiros. 

 
32. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)  Atestado Médico e Declaração de 

Comparecimento devem conter o CID 
obrigatoriamente.

(B)  A inserção de informações do tipo “devendo 
permanecer em repouso absoluto” 
não se aplica    às Declarações de 
Comparecimento. 

(C)  A inserção da informação do grau 
de parentesco ou relacionamento 
do acompanhante com o paciente 
é facultativa nas Declarações de 
Comparecimento. 

(D)  “Parecer” médico ou odontológico 
não obedece uma forma fixa para sua 
elaboração.

(E)  O Parecer possui dever de veracidade 
meramente moral.      

 
33. Em relação ao Relatório (Laudo), assinale 

a alternativa correta.
(A)  Pode ser requisitado apenas para fins 

particulares. 
(B)  Não segue nenhuma regra ou forma 

específica .
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(C)  É determinado por uma autoridade policial 
ou judiciária a um ou mais profissionais 
nomeados e comprometidos na forma da 
Lei.  

(D)  É elaborado por Perito Oficial somente.  
(E)  Na “Discussão” do Relatório, o Perito 

descreve minuciosamente o que concluiu 
sobre os fatos analisados no exame 
Pericial.  

34. Assinale a alternativa correta.
(A)  Documentos Médicos Legais podem ser 

requisitados apenas por Juízes de Direito 
em processos Cíveis.  

(B)  O Atestado Médico pode ser elaborado e 
assinado pela secretária ou atendente do 
médico ou cirurgião-dentista  

(C)  O Laudo ou Relatório e o Parecer são 
documentos de igual importância e utilidade 
legal. 

(D)  O Laudo somente pode ser elaborado após 
o exame pericial direto. Nunca pode ser 
feito por meio de exame pericial indireto.

(E)  A Notificação compulsória é obrigatória 
e o médico que deixar de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação 
é compulsória está sujeito à pena de 
detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa, conforme Art. 269, Código Penal – 
Decreto Lei 2848/40.

35. Sobre Documentos Médicos Legais, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os documentos médicos legais são 
classificados de acordo com a sua 
procedência, finalidade e conteúdo.  

(B)  O Laudo pode ser emitido por quaisquer 
profissionais, desde que possuam curso 
superior em quaisquer áreas de estudo e 
sem que estejam sendo nomeados pela 
justiça. É um documento particular.    

(C)  No Parecer Técnico, não é necessário 
conter os dados do médico ou dentista, 
como nome, endereço, especialidade (se 
houver) e o nº do registro em seu conselho 
profissional competente.   

(D)  O documento médico legal oficial é 
documento oficioso, emitido por um órgão 
oficial ou por um profissional que esteja em 
cargo ou função pública.

(E)  O documento médico legal administrativo 
pode ser emitido às empresas, instituições 
e repartições, sem a necessidade de elas 
fazerem parte de processo judicial. 

36. Assinale a alternativa correta. 
(A)  A falsificação de Atestado Médico está 

tipificada no Art. 302 do Código Penal 
Brasileiro.

(B)  A pena para o profissional que emitir 
Atestado falso é de 1(um) a 2(anos) de 
prisão e multa.

(C)  No Atestado Médico, deve ser descrito 
o período em que o paciente esteve sob 
consulta e/ou tratamento (exemplo: manhã, 
tarde ou noite).

(D)  O Atestado Médico deve ser cobrado pelo 
profissional que o está emitindo. 

(E)  Tanto o Atestado Médico como a Declaração 
de Comparecimento podem ser assinados 
pela secretária ou recepcionista do médico, 
desde que ela possua o carimbo dele.  

37. Referente ao documento Médico Legal 
“Atestado Médico”, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Está previsto no artigo 710 do Código de 
Ética Médica: “é vedado a todo médico 
fornecer atestados sem ter praticado o ato 
profissional que o justifique, ou que não 
corresponda à verdade”.  

(B)  É um direito do paciente, sendo um 
documento cujo conteúdo é de inteira 
responsabilidade do médico que o emitiu. 
Esse documento deve conter o parecer 
técnico conclusivo das consultas e dos 
exames médicos realizados, informando o 
estado de saúde do paciente.

(C)  A comercialização de atestados e receitas 
médicas é um ato legal, previsto no Código 
Civil.

(D)  Somente o médico responde por falsificação 
de atestado, sendo que o paciente que o 
apresentou é considerado leigo e não é 
responsabilizado judicialmente.

(E)  Qualquer médico inscrito ou não inscrito 
no CRM (Conselho Regional de Medicina) 
pode emitir um atestado. 
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38. Sobre a Declaração de Óbito, é correto 
afirmar que

(A)  "declaração de óbito" é o nome do formulário 
oficial no Brasil, em que se atesta a morte, 
devendo ser emitida apenas pelo médico 
legista.   

(B)  qualquer profissional da área da saúde pode 
emitir atestado de óbito. 

(C)  a declaração de Óbito é composta por 2 
(duas) vias autocopiativas, pré-numeradas 
sequencialmente, fornecidas pelo Ministério 
da Saúde e distribuída pelas Secretarias 
Estaduais e Municipais de saúde conforme 
fluxo padronizado para todo o País.

(D)  a Declaração de Óbito, segundo o 
CREMESP, é o documento-base do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade 
do Ministério da Saúde (SIM/MS).

(E)  os dados de óbitos são importantes apenas 
por sua função legal, não sendo possível 
conhecer a situação de saúde da população 
do País.

39. Referente à Declaração de Óbito,              
assinale a alternativa correta.

(A)   Não é emissão exclusiva de ato médico, 
segundo a legislação do País.

(B)  O médico deve preencher a Declaração de 
Óbito contendo os dados de identificação 
com base em um documento da pessoa 
falecida. Na ausência de documento, caberá 
ao médico  preencher somente a causa da 
morte.

(C)  O médico pode preencher a Declaração de 
Óbito sem pessoalmente examinar o corpo 
e constatar a morte.

(D)  O médico não pode cobrar pela emissão 
da Declaração de Óbito, salvo se tratar-se 
de paciente particular a quem não vinha 
prestando assistência.

(E)  O médico pode preencher a Declaração de 
Óbito apenas em caso de morte natural.  

40. Em relação à Declaração de Óbito, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O médico deve emitir Declaração de Óbito 
em caso de óbito fetal, mesmo em casos 
com gestação de menos de 20 semanas, ou 
peso menor que 500 gramas, ou estatura 
menor que 25 centímetros.  A emissão da 
D.O. não é facultativa segundo a legislação 
brasileira, e sim,  obrigatória.

(B)  A Declaração de Óbito por morte natural 
nunca pode ser emitida pelo médico que 
vinha acompanhando a(o) paciente. 

(C)  Em caso de morte natural sem assistência 

médica, o médico do SVO é quem emite a 
declaração de óbito ou o médico do serviço 
público de saúde mais próximo do local 
onde ocorreu o evento e, na sua ausência, 
qualquer médico, nas localidades sem SVO. 

(D)  Em caso de morte violenta, o médico legista 
é quem emite a Declaração de Óbito, 
devendo fazê-lo em até 48 horas após o 
evento violento e a morte propriamente dita.

(E)  Em caso de morte violenta, em localidade 
sem IML, a Declaração de óbito pode ser 
emitida por qualquer profissional da área da 
saúde, desde que seja da localidade onde 
ocorreu a morte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Em relação à antropologia forense, 
assinale a alternativa correta.

(A) Identidade é o resultado do processo 
determinado pelo estado, no qual o indivíduo 
se cadastra no instituto de identificação civil 
do seu estado.

(B) Identidade é o conjunto de características 
que individualiza uma pessoa, tornando-a 
diferente das demais.

(C) Identidade é o registro único, de caráter 
universal, em que o indivíduo se torna 
cidadão reconhecido pelo estado.

(D) Identidade é uma perícia criminal e deverá 
ser realizada por um perito papiloscopista.

(E) Identidade é uma convenção civil e 
representa legalmente as semelhanças dos 
indivíduos que vivem em sociedade.

42. Assinale a alternativa que apresenta os 
cinco fundamentos técnicos e biológicos 
para uma Identificação ser considerada 
aceitável.

(A) Unicidade; tolerabilidade; perenidade; 
praticabilidade e classificabilidade.  

(B) Individualidade; mutabilidade; objetividade; 
praticabilidade e classificabilidade.   

(C) Unicidade; imutabilidade; perenidade; 
praticabilidade e classificabilidade.   

(D) Unicidade (individualidade); imutabilidade; 
perenidade; assertividade e particularidade.   

(E) Unicidade (individualidade); objetividade; 
perenidade; assertividade e particularidade.    

 
43. Em relação às perícias de identificação, 

assinale a alternativa correta.
(A) É um processo discutível no meio acadêmico, 

pois não está embasada em procedimentos 
científicos sólidos.
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(B) Tal processo pode efetivar-se no vivo e 
no morto, porém tem limitações e não é 
utilizada no estudo dos esqueletos e ossos 
isolados.

(C) É um processo cientificamente consolidado 
e deverá ser assinado por uma autoridade 
judicial.

(D) As perícias, no processo de identificação, 
são tecnicamente divididas em um primeiro 
registro dos dados, um segundo registro 
para comparação e na identificação 
propriamente dita.

(E) É o que determina a identidade subjetiva, 
tida como a sensação que cada indivíduo 
tem do que foi, e do que ele mesmo será.

44. Sobre a identificação médico-legal, 
assinale a alternativa correta.

(A) Sempre é feita por legistas.
(B) Utiliza o DNA como elemento de 

caracterização do sexo do indivíduo.
(C) Leva em conta o estudo da raça, o retrato 

falado, a himenologia, a dactiloscopia de 
Vucetich e o estudo do DNA.

(D) Em relação à espécie, deve-se levar 
em consideração a divisão em cinco 
tipos étnicos fundamentais: caucásico, 
mongólico, negroide, indiano e australoide.

(E) É sinônimo de identificação judiciária, 
independe de conhecimentos médicos 
e está fundamentada no uso dos dados 
antropométricos e antropológicos para 
a identidade civil e caracterização dos 
criminosos.

45. De acordo com o sistema dactiloscópico 
de Vucetich, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência 
correta.

1. Verticilo.
2. Presilha externa.
3. Presilha interna.
4. Arco.

(  ) Um delta à direita do observador.
(  ) Ausência de deltas.
(  ) Presença de dois deltas. 
(  ) Um delta à esquerda do observador.

(A) 1 – 3 – 4 – 2.
(B) 3 – 4 – 1 – 2.
(C) 2 – 4 – 1 – 3. 
(D) 1 – 2 – 4 – 3. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1.

46. Em relação ao processo de 
reconhecimento, assinale a alternativa 
correta.

(A) É o ato de certificar-se, conhecer de novo, 
afirmar conhecer o qual deverá ser realizado 
por perito criminal.

(B) É uma afirmação laica de um parente ou 
conhecido sobre alguém que diz conhecer, 
portanto não pode ser utilizado como rotina 
em repartições médico-legais.

(C) É uma perícia de identificação objetiva 
que se dá por comparação dos registros 
dentários e dados antropométricos.

(D) É um conjunto de técnicas específicas 
empregadas para que se tenha a identidade.

(E) A pessoa que reconhece, normalmente, 
assina um termo de reconhecimento cujos 
formulários estão disponíveis nos institutos 
médico-legais.

47. Durante um exame de conjunção carnal, 
o legista observou retalhos de hímen roto 
pelo coito, os quais se retraem formando 
verdadeiros trabéculos. Assinale a 
alternativa que corresponde ao achado 
descrito pelo perito.

(A) Víbices himenais.
(B) Entalhes himenais. 
(C) Vestíbulo da vagina.
(D) Carúnculas mirtiformes.
(E) Chanfraduras himenais.

48. Sobre a perícia dos crimes sexuais, 
assinale a alternativa correta.

(A) Poderá ser realizada por qualquer Perito 
Oficial.

(B) Na maioria das vezes, a ruptura himenal 
é o elemento essencial no diagnóstico da 
conjunção carnal.

(C) Não há como determinar a conjunção carnal 
nos casos de mulheres com vida sexual 
pregressa.

(D) Na virgem, exames como pesquisa de 
PSA e pesquisa de espermatozoides são 
obrigatórios para fundamentar a conjunção 
carnal.

(E) O exame de DNA em nada auxilia a perícia 
dos crimes sexuais, pois sua aplicação 
prática se limita à antropologia forense.
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49. Uma adolescente de 15 anos, 
acompanhada pela mãe, chega ao IML 
com histórico de escoriação em cotovelo, 
hiperemia vaginal e hímen íntegro. Sobre 
a perícia dos crimes sexuais, assinale a 
alternativa correta.

(A) A hiperemia vaginal determina o crime de 
estupro, pois foi causada pelo atrito do 
pênis com a mucosa vaginal.

(B) A hiperemia vaginal determina o crime 
de estupro, pois foi causada por doença 
sexualmente transmissível.

(C) A escoriação do cotovelo determina tentativa 
de luta ou fuga.

(D) A simples afirmação da hiperemia vaginal 
e da escoriação no cotovelo não permite 
afirmar com segurança que a pessoa sofreu 
violência sexual.

(E) A perícia deve orientar suas conclusões no 
sentido de valorizar as lesões encontradas, 
não de estabelecer o nexo causal com o 
alegado fato.

50. Assinale a alternativa que corresponda a 
descrição de um hímen complacente.

(A) Hímen com membrana crivada por várias 
aberturas.

(B) Hímen com septos delimitando dois orifícios.
(C) Hímen com propriedade elástica.
(D) Hímen fibroso e inelástico.
(E) Hímen sem abertura.

51. Assinale a alternativa que corresponde 
à forma atípica de gravidez que consiste 
na fecundação de dois ou mais óvulos de 
ciclos diferentes.

(A) Gemeliparidade univitelina.
(B) Superfecundação.
(C) Gravidez extrauterina.
(D) Gravidez molar.
(E) Superfetação.

52. Assinale a alternativa que caracteriza o 
caso em que a mulher finge-se de grávida, 
com má fé, por diversos propósitos. 

(A) Suposição de gravidez.
(B) Simulação de gravidez.
(C) Dissimulação da gravidez.
(D) Metassimulação da gravidez.
(E) Aclamação da gravidez.

53. Assinale a alternativa que apresenta um 
sinal de probabilidade utilizado no exame 
objetivo para o diagnóstico de gravidez.

(A) Amenorreia.
(B) Máscara gravídica.

(C) Desejos e inversões do apetite.
(D) Pigmentação da linha alba.
(E) Lanugem.

54. Involução uterina, colo amolecido e 
frouxo, vagina espaçosa, ampla e pálida 
são sinais de

(A) gemiparidade.
(B) retenção fetal.
(C) gravidez extrauterina.
(D) gravidez anembrionária.
(E) puerpério.

55. A congestão repentina e momentânea 
da uma região do corpo atingida pelo 
trauma é chamada de

(A) equimose.
(B) bossa sanguinolenta.
(C) hematoma.
(D) petéquias.
(E) rubefação.

56. Assinale a alternativa que corresponda 
a modalidade de ferimento produzida 
pela penetração de um objeto afiado e 
consistente em qualquer parte do corpo.

(A) Empalamento.
(B) Arrancamento.
(C) Encravamento.
(D) Espotejamento. 
(E) Esgorjamento.

57. As lesões produzidas por bolsas de ar 
(air bag) são consideradas lesões

(A) cortantes.
(B) incisas.
(C) punctórias.
(D) contusas. 
(E) perfurantes.

58. De acordo com a transferência de energia 
de um objeto mecânico para o nosso 
corpo, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1. Contato por meio de uma superfície.
2. Contato por uma ponta.
3. Contato por uma borda aguçada.

(  ) Instrumento perfurante.
(  ) Instrumento  contundente.
(  ) Instrumento cortante.

(A) 3 – 2 – 1.
(B) 2 – 3 – 1.
(C) 3 – 1 – 2.
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(D) 2 – 1 – 3.
(E) 1 – 3 – 2.

59. A equimose e o hematoma são exemplos 
de lesões classificadas como 

(A) perfurantes.
(B) perfurocortantes.
(C) contusas.
(D) perfurocontundentes.
(E) cortantes.

60. Quando há verdadeira trituração dos 
diversos planos do seguimento atingido, 
com ou sem abertura da pele, a lesão é 
denominada

(A) esmagamento.
(B) asfixia.
(C) hematoma.
(D) bossa sanguínea.
(E) fratura.

61. Como é denominado o arrancamento 
traumático da epiderme por 
deslizamento?

(A) Entorse.
(B) Tumefação.
(C) Ferida contundente.
(D) Víbice.
(E) Escoriação.

62. São exemplos de instrumentos 
perfurantes:

(A) foice, faca e pau.
(B) projétil de arma de fogo e dentes.
(C) agulha e furador de gelo.
(D) pedra, pau e chão.
(E) machado, foice e facão.

63. Lesão em forma de botoeira, com um 
dos ângulos mais agudo que o outro, 
predomínio da profundidade sobre a 
extensão e cauda de escoriação são 
características de lesão produzida por 
instrumento

(A) contundente.
(B) perfurante.
(C) cortante.
(D) perfurocortante.
(E) perfurocontundente.

64. Ferimento de forma linear, com 
regularidade das bordas, regularidade 
do fundo da lesão, ausência de vestígios 
traumáticos em torno da ferida e 
hemorragia sempre abundante são 
características de lesão produzida por 
instrumento

(A) contundente.
(B) perfurante.
(C) cortante.
(D) perfurocortante.
(E) perfurocontundente.

65. Ferimento de forma arredondada, bordas 
invertidas, orla de escoriação, zona 
de tatuagem, zona de esfumaçamento 
e zona de compressão de gases são 
características típicas de entrada de tiro

(A) de raspão. 
(B) encostado. 
(C) de curta distância.
(D) à distância.
(E) à longa distância.

66. Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica encontrada no orifício de 
saída das lesões por projétil de arma de 
fogo.

(A) Câmara de mina de Hoffmann.
(B) Sinal de Benassi.
(C) Bordas regulares.
(D) Bordas reviradas para fora.
(E) Zona de chamuscamento.

67. A lesão da pele, de forma circular, de 
consistência endurecida, com bordas 
altas, leito deprimido e tonalidade 
branco-amarelada, conhecida como 
marca de Jellinek, é típica de

(A) afogamento.
(B) asfixia.
(C) choque elétrico.
(D) degolamento.
(E) enforcamento.

68. A asfixia violenta causada por 
compressão do tórax denomina-se

(A) afogamento.
(B) confinamento.
(C) engasgo.
(D) sufocação direta.
(E) sufocação indireta.
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69. Um cadáver apresenta sulco na 
região cervical de sentido horizontal, 
de profundidade uniforme, sem 
descontinuidade. Assinale a alternativa 
que apresenta a modalidade de asfixia 
mecânica correspondente a esse caso.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento.
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

70. Assinale a alternativa que corresponde à 
modalidade de asfixia mecânica que se 
caracteriza pela constrição do pescoço 
por um laço fixo, com o peso do próprio 
corpo da vítima agindo como força ativa.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento. 
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

71. Assinale a alternativa que apresenta o 
tipo de asfixia mecânica que é sempre 
homicida, sendo impossível a forma 
suicida ou acidental.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento. 
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

72. Em relação à morte por afogamento, 
assinale a alternativa correta.

(A) É motivada pela obstrução das vias 
respiratórias por substâncias pulverulentas 

(B) Nunca poderá ser de etiologia homicida.
(C) Casos em que o indivíduo, ao tocar na água, 

morre por inibição constituem os afogados 
brancos de Parrot.

(D) O cogumelo de espuma é um sinal 
patognomônico do afogado.  

(E) É comum encontrar corpo estranho 
obstruindo a glote. 

73. Em relação à tanatologia forense, 
assinale a alternativa correta.

(A) É a parte da medicina legal que estuda o 
trauma e suas consequências.

(B) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio 
à avaliação da atividade circulatória como 
indicativo de morte real.

(C) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio 
à avaliação da atividade cerebral como 
indicativo de morte real.

(D) A morte é explicada pela falência de um 
órgão nobre e indispensável à saúde do 
indivíduo.

(E) O coma aperceptivo é o estágio definidor na 
morte.

74. Assinale a alternativa correta em relação 
ao destino do cadáver.

(A) Inumação é o destino mais comum, porém 
há a obrigatoriedade da necropsia.

(B) Uma das maiores resistências à cremação é 
o sentimentalismo.

(C) A cremação é o processo mais higiênico e 
poderá ser realizada em qualquer tipo de 
morte.

(D) Do ponto de vista médico-legal, a cremação 
não apresenta inconvenientes.

(E) Peças anatômicas e partes de cadáveres 
necessitam de preenchimento de declaração 
de óbito para o sepultamento.

75. Assinale a alternativa que corresponde 
ao desenterramento do cadáver e tem 
como uma de suas finalidades atender 
os reclamos da justiça.

(A) Exumação. 
(B) Inumação simples.
(C) Imersão.
(D) Liquefação do cadáver.
(E) Virtópsia.

76. Em relação às causas jurídicas da morte, 
assinale a alternativa correta.

(A) Deve deter-se apenas ao exame do corpo.
(B) Lesões de defesa direcionam a causa para 

suicídio.
(C) O mecanismo de morte é quem determina a 

causa jurídica.
(D) Busca determinar hipóteses de homicídio, 

suicídio ou acidente.
(E) A sede dos ferimentos no cadáver não 

auxilia na interpretação da causa jurídica da 
morte.

77. Considera-se morte relativa
(A) a morte por causa conhecida. 
(B) a suspenção aparente de algumas funções 

vitais.
(C) a suspensão total e definitiva de todas as 

funções vitais.
(D) a suspensão de algumas atividades vitais, 

não sendo possível recuperá-las.
(E) a abolição efetiva e duradoura de algumas 

funções vitais, sendo possível a recuperação 
de algumas delas.
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78. Assinale a alternativa que apresenta um 
fenômeno abiótico imediato.

(A) Livor de hipóstase.
(B) Manchas de posição. 
(C) Resfriamento cadavérico. 
(D) Rigidez cadavérica.
(E) Perda da consciência.

79. O pergaminhamento da pele, a 
modificação dos globos oculares e o 
decréscimo do peso são fenômenos 
consecutivos de morte causados

(A) pelo algor mortis.
(B) pela liquefação corpórea.
(C) pelo estado de putrefação. 
(D) pela desidratação cadavérica. 
(E) pelas alterações típicas do afogado.

80. Assinale a alternativa correta em relação 
ao esfriamento cadavérico.

(A) Tem a “máscara da morte” como sua 
principal característica. 

(B) A abolição da motilidade e do tônus muscular 
é característica desse fenômeno.

(C) Observa-se uma rigorosidade precisa, 
atingindo temperaturas muito baixas em 48 
horas. 

(D) Com a falência do sistema termorregulador, 
a tendência é equilibrar a temperatura do 
corpo com a do ambiente. 

(E) Por não ter um parâmetro de absoluta 
precisão, não é utilizado na estimativa do 
tempo aproximado de morte.

81. Sobre os livores cadavéricos, assinale a 
alternativa correta.

(A) São característicos da saponificação. 
(B) São encontrados apenas em morte por 

asfixia. 
(C) Permanecem até a fase liquefativa da 

putrefação.
(D) Estão notadamente presentes, 

especialmente nas pessoas de pele negra.
(E) São provocados pelo acúmulo de sangue 

nas regiões de declive por ação da 
gravidade.

82. Assinale a alternativa correta em relação 
à rigidez cadavérica.

(A) É característica de regiões frias. 
(B) Tem início 8 horas após a morte. 
(C) A rigidez desaparece quando se inicia a 

putrefação.
(D) Manifesta-se em primeiro lugar nos 

membros inferiores.
(E) É causada pelo acúmulo de gases produzido 

pelas bactérias.  

83. Qual é o fenômeno cadavérico que 
se caracteriza pela rigidez abrupta, 
generalizada e violenta, sem o 
relaxamento muscular que precede a 
rigidez comum?

(A) Rigor Mortis.
(B) Livor Mortis.
(C) Algor Mortis.
(D) Espasmo cadavérico.
(E) Abolição da motilidade.

84. São fenômenos transformativos 
destrutivos:

(A) autólise e putrefação. 
(B) autólise e fossilização.
(C) calcificação e corificação.
(D) putrefação e mumificação.
(E) liquefação e saponificação. 

85. Assinale a alternativa correspondente ao 
fenômeno transformativo que ocorre com 
o cadáver do feto dentro do útero materno, 
caracterizado pelo destacamento de 
retalhos da epiderme e pela tonalidade 
avermelhada do tegumento.

(A) Adipocera.
(B) Autólise.
(C) Coliquação.
(D) Maceração.
(E) Petrificação. 

86. Assinale a alternativa correta em relação 
à saponificação.

(A) É um fenômeno imediato de morte.
(B) É mais comum em magros e caquéticos.
(C) Impossibilita a realização de uma necropsia 

eficiente.
(D) Clima seco e ambiente arejado favorecem 

esse processo.
(E) Transforma o cadáver em uma substância 

de consistência untosa, mole e quebradiça.
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87. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Calcificação se caracteriza pela 
petrificação de fetos mortos retidos na 
cavidade uterina.

II. Na corificação, o cadáver é submetido 
à baixíssima temperatura por um tempo 
prolongado. 

III. Litopédios são cadáveres que foram 
acolhidos em urnas metálicas de zinco 
fechadas hermeticamente. 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

88. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Morte natural é aquela oriunda de um 
estado mórbido adquirido ou de uma 
perturbação congênita.

II. A morte violenta tem origem por ação 
externa e, mais raramente, interna, 
incluindo-se o homicídio, o suicídio e o 
acidente. 

III. A morte de causa suspeita é aquela que 
ocorre de forma duvidosa e sobre a qual 
não se tem evidência de ter sido de causa 
natural ou de causa violenta.

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

89. Assinale a alternativa correspondente ao 
conceito de morte agônica.

(A) É sinônimo de catalepsia.
(B) É aquela que se arrasta por dias.
(C) É aquela de efeito imediato e instantâneo.
(D) É aquela que possibilita à vítima 

sobrevivência de algumas horas.
(E) É aquela que ocorre em menos de vinte e 

quatro horas do início dos sintomas.

90. Sobre a  perícia do tempo de 
sobrevivência, assinale a alternativa 
correta.

(A) Sobrevivência é o período de tempo que vai 
desde o evento danoso até a morte.

(B) A entomologia forense é peça fundamental 
na determinação da sequência de morte. 

(C) É uma perícia controversa e, aos poucos, 
está sendo abandonada do ambiente 
médico-legal. 

(D) Vivência é o período que se caracteriza pelo 
sofrimento psíquico desde o momento do 
nascimento até o óbito.

(E) Exames toxicológicos e de DNA são 
imprescindíveis para uma correta avaliação 
do tempo de sobrevivência.

91. Em relação às perícias do tempo de 
sobrevivência, é correto afirmar que 
comoriência é 

(A) a condição probante de se determinar a 
causa da morte.

(B) o Instituto jurídico que determina o 
ordenamento dos procedimentos técnicos 
periciais.

(C) a condição de determinar as transformações 
cadavéricas e suas consequências jurídicas.

(D) a possibilidade de determinar a causa e o 
efeito do óbito e sua repercussão na esfera 
jurídico-social.

(E) o instituto jurídico que admite mortes 
simultâneas de duas ou mais pessoas que 
morrem no mesmo momento.

92. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A prova histológica e a microscopia 
eletrônica apresentam resultados 
irrelevantes na perícia das lesões intra 
vitam e post mortem. 

II. O diagnóstico diferencial entre as lesões 
produzidas em vida ou depois da morte 
possibilita a elucidação de muitos 
conflitos sociais.

III. A perícia das lesões intra vitam e post 
mortem fundamenta-se nas alterações 
através do mecanismo de reação de 
defesa do organismo.

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

93. Assinale a alternativa que apresenta uma 
reação vital.

(A) Flictenas putrefativas. 
(B) Cogumelo de espuma.
(C) Coagulação sanguínea.
(D) Mancha verde abdominal.
(E) Destacamento da epiderme. 
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94. Sobre necropsia médico-legal, assinale     
a  alternativa correta.

(A) Deverá ser feita, no mínimo, 12 horas após 
o óbito.

(B) É de caráter opcional e requer autorização 
da família.

(C) Determina a morte violenta e a morte de 
causa suspeita. 

(D) Na justiça, é utilizada apenas para 
estabelecer a causa jurídica do óbito.

(E) É considerada a “segunda” mais importante 
das perícias, pois é superada pelo exame 
de corpo de delito.

95. Assinale a alternativa correta a respeito 
do embalsamamento.

(A) Consiste em introduzir, nos vasos do cadáver, 
líquidos desinfetantes, conservadores e de 
alto poder germicida.

(B) É o acondicionamento do cadáver em 
recipientes aromatizados para fins 
religiosos.

(C) É o acondicionamento do cadáver 
em temperaturas abaixo do ponto do 
congelamento. 

(D) É realizado e regulado pelos profissionais 
de funerárias. Deve ser supervisionado por 
uma autoridade judicial.

(E) É o processo de congelação de restos 
humanos que poderá ser realizado ou 
supervisionado por qualquer profissional de 
saúde.

96. A admiração pelo próprio corpo ou o culto 
exagerado da sua própria personalidade 
pode se apresentar como uma perversão 
da sexualidade denominada 

(A) autoerotismo. 
(B) erotismo. 
(C) erotomania. 
(D) exibicionismo.
(E) narcisismo.

97. A atração por mulheres desasseadas, 
sujas, de baixa condição social e 
higiênica pode se apresentar como uma 
perversão da sexualidade denominada

(A) dolismo.
(B) donjuanismo.
(C) edipismo. 
(D) fetichismo.
(E) riparofilia.

98. Como se denominam o desejo e a 
satisfação sexual realizados com o 
sofrimento da pessoa amada, exercidos 
pela crueldade do pervertido, muitas 
vezes levando à morte?

(A) Bestialismo.
(B) Necrofilia.
(C) Pigmalianismo.
(D) Sadismo. 
(E) Zoofilia.

99. Assinale a alternativa que configura o 
crime de infanticídio.

(A) Matar um recém-nascido.
(B) Matar, sob a influência do estado puerperal, 

o próprio filho, durante o parto ou logo após.
(C) Expor ou abandonar recém-nascido, com 

auxílio do cônjuge, para desonra própria ou 
satisfação pessoal.

(D) É o mesmo que homicídio realizado por 
um infante. Tem características próprias 
e é regido pelo estatuto da criança e do 
adolescente.  

(E) Matar, sob a influência da puberdade, os 
próprios pais ou irmãos. Tem regimento 
próprio no estatuto da criança e do 
adolescente.

100. Em uma perícia dos casos de infanticídio, 
dentre as alternativas a seguir, o que se 
considera prova de vida extrauterina?

(A) Tumor do parto.
(B) Céfalo-hematoma.
(C) Docimásias pulmonares.
(D) Presença de livores hipostáticos.
(E) Lesões do crânio, das meninges e do 

cérebro.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  Atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  Conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.
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a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
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nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar    
a resposta de cada questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento 
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas 
permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA  -  R A S C U N H O

1. Um cadáver, em avançado estado de decomposição foi encontrado em um canavial. Observam-se 
ossos livres e aparentes, presos por alguns ligamentos, cabeça destacada do corpo, mandíbula, 
esterno, costelas, vértebras e ossos longos dos membros desarticulados. Notam-se ainda 
características clássicas de estado avançado de decomposição no corpo encontrado. Apresente 
e explique as principais características em cada fase de evolução da marcha da putrefação 
apontando o período em que esse cadáver é classificado.

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________
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14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________

2. Um corpo deu entrada no Instituto Médico Legal, com história de óbito por acidente de trânsito. 
O cadáver é do sexo masculino, medindo cerca de 180 centímetros de altura e 48 anos de idade. 
Observa-se enrijecimento generalizado da musculatura, estrias e manchas violáceas em partes 
posteriores do corpo que permanecem fixas ao tentar mudar a posição do cadáver. Apresenta 
equimose de coloração violácea em região periorbital à esquerda, ferida contusa aberta em 
região frontal, fratura exposta em coxa esquerda e escoriação em face anterior da coxa direita. A 
Necropsia médico-legal deve ser um procedimento sistematizado. Descreva os aspectos técnicos 
mais relevantes que devem ser considerados na realização da inspeção externa da necropsia 
desse corpo e faça a estimativa do tempo de morte desse cadáver, justificando de acordo com os 
fenômenos post mortem apresentados.

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________
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11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Nossa bactéria interior

Hélio Schwartsman

Se a consciência já parece bastante 
misteriosa quando tentamos circunscrevê-
la a um cérebro humano, ela fica ainda mais 
impenetrável quando se considera que a 
própria noção de corpo humano pode ser 
inadequada.

Com efeito, já há alguns anos vem ganhando 
espaço na biologia e na medicina a ideia de 
que precisamos pensar o corpo humano não 
como uma entidade à parte, mas no conjunto 
de suas relações com o meio ambiente, em 
especial em relação a sua interação com 
espécies microscópicas com as quais vivemos 
em promiscuidade há dezenas de milhares 
de anos. Aqui, nós perdemos um pouco de 
nós para nos tornarmos um superorganismo, 
no qual outros seres vivos, notadamente 
aqueles que habitam nosso corpo, ganham 
importância.

Inicialmente, esses modelos foram utilizados 
para explicar com certo sucesso a obesidade 
(as floras intestinais de gordos e magros têm 
composições diferentes), doenças do intestino 
e moléstias cardíacas. Mas os pesquisadores 
foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo 
cérebro-intestino, que parece desempenhar 
um papel em várias doenças mentais, incluindo 
transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e 
até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer. Não 
é que bactérias causem essas moléstias, mas 
modulam a manifestação e a severidade dos 
sintomas.

Particularmente interessante nesses 
modelos é que a flora intestinal é, em princípio, 
algo fácil de alterar com o uso de antibióticos, 
pro e prebióticos e de transplantes fecais. Já há 
quem fale em psicobióticos. É preciso dar um 
desconto ao entusiasmo dos pesquisadores, 
mas não há dúvidas de que é um campo 
promissor.

Vale destacar quanto de complexidade esse 
modelo acrescenta a nós mesmos. Deixamos 
de ser um corpo composto por 10 trilhões de 
células comandadas por 23 mil genes para 
nos tornarmos um bioma ao qual se somam 
100 trilhões de bactérias e 3 milhões de genes 
não humanos.

Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwart-
sman/2017/12/1940148-nossa-bacteria-interior.shtml>. Acesso em: 
11 dez. 2017.

1. Considerando o texto “Nossa bactéria 
interior”, assinale a alternativa correta.

(A) Para o autor, a noção de corpo humano 
pode ser inadequada porque a consciência 
é impenetrável. 

(B) Em “Inicialmente, esses modelos foram 
utilizados para explicar com certo sucesso a 
obesidade [...]” (terceiro parágrafo), o termo 
em destaque faz uma referência anafórica a 
“outros seres vivos”.

(C) Apesar de acreditar nos pesquisadores, o 
autor considera que eles têm expectativas 
demasiadamente altas em relação ao uso 
de psicobióticos.

(D) O modelo de tratamento baseado na relação 
cérebro-intestino é complexo e demonstra 
como as bactérias podem causar doenças 
psíquicas. 

(E) O autor acredita que mente e corpo são 
elementos apartados, sendo que ambos 
estão isolados do meio ambiente. 
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2. Assinale a alternativa correta. 
(A) Em “[...] esses modelos foram utilizados para 

explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”, a oração em destaque é subordinada 
substantiva objetiva direta.

(B) Em “É preciso dar um desconto [...]”, a 
oração em destaque desempenha a função 
de sujeito da oração principal. 

(C) Em “[...] falam no eixo cérebro-intestino, 
que parece desempenhar um papel em 
várias doenças mentais,[...]”, a oração 
em destaque é coordenada sindética 
explicativa. 

(D) Em “Não é que bactérias causem essas 
moléstias, mas modulam a manifestação 
e a severidade dos sintomas.”, a oração 
em destaque é subordinada adverbial 
concessiva.

(E) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um 
campo promissor.”, a oração em destaque 
desempenha a função de objeto indireto da 
oração principal. 

3. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “[...] vivemos em promiscuidade 

há dezenas de milhares de anos.”, os 
verbos em destaque estão conjugados, 
respectivamente, no presente do subjuntivo 
e no pretérito perfeito do indicativo.

(B) Em “[...] esses modelos foram utilizados para 
explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”, o primeiro verbo em destaque está 
conjugado no pretérito imperfeito do 
subjuntivo e o segundo está na forma de 
infinitivo.  

(C) Em “[...] os pesquisadores foram ficando 
ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-
intestino [...]”, o primeiro verbo em destaque 
está conjugado no presente do indicativo e 
o segundo está conjugado no presente do 
subjuntivo. 

(D) Em “[...] nós perdemos um pouco de nós para 
nos tornarmos um superorganismo [...]”, o 
primeiro verbo em destaque está conjugado 
no pretérito imperfeito do indicativo e o 
segundo está na forma de infinitivo pessoal.

(E) Em “Não é que bactérias causem essas 
moléstias, mas modulam a manifestação 
[...]”, o primeiro verbo em destaque está no 
presente do subjuntivo e o segundo está no 
presente do indicativo. 

4. Assinale a alternativa em que todas 
as palavras seguem a mesma regra de 
acentuação. 

(A) Manifestação; várias; milhões.
(B) Princípio; bactéria; consciência. 

(C) Cérebro; nós; cardíacas.  
(D) Moléstias; psicobióticos; fácil.
(E) Fácil; bactéria; cérebro.

5. Assinale a alternativa em que a 
classificação morfológica dada entre 
parênteses corresponde ao termo 
grifado. 

(A) “[...] Se a consciência já parece bastante 
misteriosa quando tentamos circunscrevê-
la [...]” (advérbio).

(B) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um 
cérebro humano [...]” (preposição).

(C) “[...] desempenhar um papel em várias 
doenças mentais [...]” (conjunção).

(D) “[...] para nos tornarmos um superorganismo 
[...]” (preposição).

(E) “[...] mas não há dúvidas de que é um campo 
promissor.” (pronome).

6. Assinale a alternativa em que o “a” 
sublinhado poderia levar o acento grave 
indicativo de crase.

(A) “[...] em especial em relação a sua interação 
com espécies microscópicas [...]”. 

(B) “[...] vem ganhando espaço na biologia e na 
medicina a ideia de que precisamos pensar 
[...]”.

(C) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um 
cérebro humano [...]”.

(D) “[...] nesses modelos é que a flora intestinal 
é, em princípio, algo fácil [...]”.

(E) “[...] esse modelo acrescenta a nós mesmos 
[...]”.

7. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um 

campo promissor.”, se o verbo em destaque 
for substituído por “existem”, o sujeito da 
oração passa a ser inexistente.  

(B) Em “[...] as floras intestinais de gordos e 
magros têm composições diferentes [...]”, o 
verbo em destaque recebe acento circunflexo 
para indicar o plural, concordando, assim, 
com os núcleos do sujeito composto “gordos 
e magros”. 

(C) Em “[...] notadamente aqueles que habitam 
nosso corpo [...]”, o termo em destaque 
desempenha função sintática de objeto 
direto do verbo “habitam”. 

(D) Em “[...] não há dúvidas de que é um campo 
promissor.”, se os verbos em destaque 
estivessem flexionados no pretérito perfeito, 
a frase seria reescrita da seguinte maneira: 
“não houveram dúvidas de que foi um 
campo promissor”. 
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(E) Em “[...] perdemos um pouco de nós para 
nos tornarmos um superorganismo, no 
qual outros seres vivos [...]”, o termo em 
destaque poderia ser substituído por “em 
que”, sem gerar prejuízos ao texto. 

8. Assinale a alternativa em que o uso 
de vírgulas antes e depois do excerto 
sublinhado causaria prejuízo gramatical 
ao texto. 

(A) “Com efeito, já há alguns anos vem 
ganhando espaço na biologia e na medicina 
a ideia de que precisamos pensar o corpo 
humano [...]”

(B) “[...] esses modelos foram utilizados para 
explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”

(C) “Vale destacar quanto de complexidade 
esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”

(D) “Mas os pesquisadores foram ficando 
ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-
intestino [...]”

(E) “[...] incluindo transtornos de ansiedade, 
do afeto, autismo e até mesmo surtos 
psicóticos e Alzheimer.”

9. Assinale a alternativa cuja palavra 
apresenta o mesmo número de fonemas 
da palavra “complexidade”.

(A) Pesquisadores.
(B) Impenetrável.
(C) Psicobióticos.
(D) Transplantes.
(E) Comandadas.

10. Assinale a alternativa correta a respeito 
do texto “Nossa bactéria interior”.

(A) Trata-se de um texto de alto nível 
argumentativo, o qual utiliza estratégias 
como intertextualidade, paráfrase, citação, 
ironia e exemplificação para comprovação 
de tese. A linguagem é predominantemente 
informal e conotativa. 

(B) Trata-se de uma sequência injuntiva que 
compõe um texto instrucional, no qual o 
autor busca instruir o leitor sobre as novas 
tendências científicas. Para tanto, utiliza-se 
de linguagem técnica e verbos no infinitivo.  

(C) Trata-se de um texto dissertativo, em que 
o autor apresenta fatos cronologicamente 
ordenados. Os verbos predominantemente 
no pretérito dão um tom pessoal ao texto, 
por meio do qual se apresenta uma tese 
bem delineada.

(D) Trata-se de um texto descritivo que compõe 
uma resenha, na qual o autor apresenta 

sua opinião diante de um fato cotidiano. 
Utilizam-se linguagem informal e verbos no 
presente para que as informações possam 
circular em todos os meios de comunicação. 

(E) Trata-se de um artigo com sequências 
argumentativas, que traz um fato atual e 
uma reflexão sobre esse fato. Utilizam-
se, prioritariamente, verbos no presente, e 
o uso de primeira pessoa do plural tem a 
função de aproximar autor e leitor. 

INFORMÁTICA

11. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
uma característica de um dispositivo 
SSD. 

(A)  Utiliza memória flash. 
(B)  É chamado de HDs de estado sólido.
(C)  Consome muito menos eletricidade em 

relação a um HD.
(D)  Incorpora chips de memória Flash em 

conjunto com discos magnéticos.
(E)  Apresenta tempos de acesso extremamente 

baixos em relação a um HD.
 
12. Considerando o aplicativo de escritório 

Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão 
em português), assinale a alternativa que 
apresenta a função que realiza a seguinte 
ação:

“Agrupa vários itens de texto em um 
único item de texto, sem delimitador”

(A)  EXT.TEXTO
(B)  CONCATENAR 
(C)  SOMA 
(D)  UNIÃO
(E)  UNIRTEXTO

13. “Adiciona novos recursos ao navegador 
Google Chrome ou modifica a 
funcionalidade de seus sites favoritos.”
Considerando o navegador Google 
Chrome (Instalação padrão, Versão 59 
em Português), a que o enunciado se 
refere?

(A)  Java.
(B)  Temas.
(C)  Flash.
(D)  Extensões. 
(E)  Widgets. 
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14. Considerando o Sistema Operacional 
Ubuntu Linux (Versão 16.04, instalação 
padrão em português), qual é o nome 
dado ao gerenciador de arquivos padrão?

(A)  File Explorer. 
(B)  Ubuntu Explorer. 
(C)  Navigator. 
(D)  Nautilus.
(E)  Netscape.

15. Com base no aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer (Versão 5, instalação 
padrão em português), considerando 
as opções para Hiperlinks, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   )  É possível inserir um hiperlink para uma 
URL da internet.

(   )  É possível inserir um hiperlink para uma 
nova planilha do LibreOffice Calc.

(   )  É possível inserir um hiperlink para um 
arquivo de um FTP.

(   )  É possível inserir um hiperlink para um 
endereço de e-mail.

(A)  F – F – F – F. 
(B)  V – F – V – F. 
(C)  V – F – F – V.  
(D)  V – F – V – V. 
(E)  V – V – V – V.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

16. Assinale a alternativa correta acerca da 
competência constitucional de Justiças.

(A) Compete à justiça federal processar e julgar 
crime praticado contra empresas públicas e 
sociedades de economia mista da União.

(B) Compete à justiça estadual processar 
e julgar todos os crimes ambientais, 
indistintamente.

(C) Em qualquer caso, compete à justiça federal 
processar e julgar crimes em que indígena 
figure como autor ou vítima.

(D) Compete à justiça estadual processar 
e julgar crime de estelionato praticado 
com cédula de dinheiro grosseiramente 
falsificada.

(E) Compete à Justiça Federal processar e 
julgar crime de falsificação de Cédula de 
identidade Civil emitida pela Secretaria 
Estadual de Segurança Pública.

17. Considere um crime de latrocínio 
hipotético praticado por dois agentes 
em coautoria, em que um deles é Juiz 
de Direito e tem foro por prerrogativa 
de função no Tribunal de Justiça e o 
outro, o seu assessor, não tem foro por 
prerrogativa de função. Nesse caso, 
assinale a alternativa correta acerca da 
competência.

(A) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
separados. O agente que tem prerrogativa 
responderá no Tribunal de Justiça e o que 
não tem prerrogativa responderá na vara 
criminal comum.

(B) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
separados. O agente que tem prerrogativa 
responderá no Tribunal de Justiça e o que 
não tem prerrogativa responderá no júri 
popular.

(C) Os processos podem ser reunidos para 
que ambos os agentes sejam julgados pelo 
Tribunal de Justiça.

(D) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
reunidos para que ambos os agentes sejam 
julgados pelo júri popular.

(E) O titular do foro pode escolher entre o 
Tribunal de Justiça e o júri popular.

18. Quanto à titularidade da ação penal, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O titular da ação penal pública condicionada 
é a vítima ou os seus sucessores.

(B) O titular da ação penal pública incondicionada 
é o Ministério Público.

(C) O titular da ação penal privada exclusiva é a 
vítima ou os seus sucessores.

(D) O titular da ação penal privada 
personalíssima é somente a vítima.

(E) O titular da ação penal privada subsidiária é 
a vítima ou os seus sucessores.

19. Sobre prisões, liberdade provisória e 
medidas cautelares diversas da prisão, 
assinale a alternativa correta.

(A) Tem-se o denominado flagrante presumido 
se o agente é perseguido, logo após, pela 
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser 
autor da infração.

(B) Recebido o auto de prisão em flagrante pelo 
juiz, ele deve aguardar a manifestação das 
partes.

(C) Tem-se o denominado flagrante presumido 
se o agente é encontrado, logo depois, com 
instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele autor da infração.
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(D) O réu afiançado não terá outras obrigações 
a cumprir, exceto a de comparecer a todos 
os atos do inquérito e do processo.

(E) Suspensão do exercício de função pública 
não pode ser aplicada como medida cautelar 
diversa da prisão, pois tal sanção pressupõe 
sentença condenatória transitada em 
julgado.

20. Em relação ao arquivamento do inquérito, 
assinale a alternativa correta.

(A) O Delegado pode determinar o arquivamento 
do inquérito policial, desde que não haja 
qualquer indício de crime ou de sua autoria.

(B) Somente o Ministério Público pode pedir 
arquivamento. Nesse caso, o juiz não tem 
alternativa e deve arquivar o inquérito.

(C) Pedido o arquivamento pelo Promotor ou 
pelo Delegado, o juiz, se discordar, pode 
remeter o processo para outro Promotor de 
Justiça oferecer a denúncia.

(D) Pedido o arquivamento pelo Promotor, o 
juiz, discordando, deve remeter o processo 
para o Procurador-geral.

(E) Uma vez arquivado o inquérito, seja por 
qual fundamento for, não se admite mais o 
seu desarquivamento.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

 
21. De acordo com a INTERPOL, qual dos 

seguintes métodos deve ser confirmado 
por outros métodos de identificação?

(A) Genética.
(B) Odontologia.
(C) Impressão digital.
(D) Reconhecimento visual.
(E) Papiloscopia.

22. A antropologia forense pode ser definida 
como “Um campo multidisciplinar que 
combina antropologia física, arqueologia 
e outras áreas da antropologia com 
as ciências forenses, incluindo a 
odontologia forense, patologia forense e 
criminalística”. Considera-se atribuição 
primária do antropólogo forense, 
EXCETO

(A) análise de esqueletos.
(B) análise de cadáver fresco e íntegro.
(C) extração de perfil biológico de um esqueleto. 
(D) análise de estimativa do tempo desde a 

morte de um esqueleto.
(E) análise de cena de crime e recuperação de 

remanescentes ósseos.

23. Para a realização de uma exumação 
em uma cova clandestina localizada 
diretamente no solo de uma área rural, 
houve necessidade de utilização de 
técnicas de escavação. Após exposto, 
visualizaram-se dois esqueletos em 
estado de articulação: um em posição 
decúbito dorsal com braços cruzados 
sobre o abdômen e outro em decúbito 
ventral com as mãos amarradas para 
trás. Qual é a interpretação correta dessa 
cena?

(A) Enterramento primário e duplo.
(B) Enterramento secundário e simples.
(C) Enterramento simples e primário.
(D) Enterramento duplo e simples.
(E) Enterramento primário e simples.

24. A estimativa de idade de um esqueleto 
humano é realizada rotineiramente nas 
atividades relacionadas à identificação 
humana. Considerando que o método 
dental é o escolhido para o exame de 
um esqueleto humano de um subadulto 
de 9 anos, qual é o mais confiável para a 
estimativa?

(A) Método dental regressivo.
(B) Método dental histológico.
(C) Método da irrupção dental.
(D) Método do 3º molar.
(E) Método da mineralização dental.

25. Na análise de ossos misturados, 
é necessária uma classificação 
dos elementos encontrados para a 
quantificação do número mínimo de 
indivíduos. Utilizando-se do método da 
articulação, qual, dentre as apresentadas 
a seguir, possui o mais alto grau de 
confiança para a separação dos ossos 
misturados, com o objetivo de avaliá-
los como pertencente a um mesmo 
indivíduo?

(A) Clavícula/manúbrio.
(B) Fêmur/patela.
(C) Vértebras.
(D) Tíbia/fíbula.
(E) Crânio/atlas.
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26. Analisando um esqueleto humano no 
laboratório de antropologia forense 
verificaram-se diversas lesões no 
esqueleto, com várias características: 
1- “asa de borboleta”, 2- orifício de 
entrada de projétil de arma de fogo e 
3- bordas esbranquiçadas (diferentes 
da cor do restante do osso). Tais 
lesões são provenientes de traumas, 
respectivamente:

(A) contundente, cortante e perfurocortante.
(B) contundente, perfurocontundente e 

antemortem. 
(C) perfurocortante, contundente e inciso.
(D) cortante, perfurante e perfurocortante.
(E) contundente, perfurocontundente e post-

mortem.

27. No osso, existe o sistema de Havers, 
formado pelo canal e suas lamelas 
circundantes. Na diferenciação da 
espécie, microscopicamente, são 
observados: forma, diâmetro, direção 
e número de canais de Havers por área 
de tecido ósseo. Humanos apresentam 
sistema de Havers

(A) circulares e paralelos ao longo eixo do osso.
(B) elípticos e transversais ao longo eixo do 

osso.
(C) circulares e pouco numerosos.
(D) elípticos e com distribuição heterogênea.
(E) elípticos e pouco numerosos.

28. Na biomecânica das fraturas ósseas,              
um osso longo

(A) resiste mais à força de compressão do que 
de tensão.

(B) resiste mais à força de tensão do que de 
compressão.

(C) resiste igualmente às forças de tensão e de 
compressão.

(D) que retorna a sua forma original após a carga 
ser removida está na fase de deformação 
plástica.

(E) que não retorna a sua forma original após 
a carga ser removida está na fase de 
deformação elástica. 

29. Em uma escavação, a cova é considerada 
uma unidade tafonômica, pois os 
remanescentes ósseos lá depositados 
são afetados por diversos fenômenos 
após a sua deposição. Um desses 
fenômenos é a bioturbação, que pode 
ser considerada 

(A) a sedimentação pela água.
(B) o efeito mecânico que deforma o material 

orgânico lá depositado.
(C) a mistura de solo e do material orgânico 

pela ação de plantas e animais.
(D) o efeito químico que deforma o material 

orgânico lá depositado.
(E) a decomposição do material orgânico pela 

ação do ph do solo.

30. Identificação é o processo pelo qual se 
determina a identidade de uma pessoa 
ou de uma coisa. As características que 
não se alteram ao longo do tempo de vida 
de um indivíduo e aquelas que resistem 
mesmo após a morte são consideradas:

(A) requisitos biológicos: perenidade e 
classificabilidade, respectivamente.

(B) requisitos técnicos: praticabilidade e 
perenidade, respectivamente.

(C) requisitos biológicos: imutabilidade e 
unicidade, respectivamente.

(D) requisitos biológicos: unicidade e 
perenidade, respectivamente.

(E) requisitos biológicos: imutabilidade e 
perenidade, respectivamente.

 DOCUMENTOS TÉCNICOS

 
31. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)  Atestado Médico e Declaração de 

Comparecimento devem conter o CID 
obrigatoriamente.

(B)  A inserção de informações do tipo “devendo 
permanecer em repouso absoluto” 
não se aplica    às Declarações de 
Comparecimento. 

(C)  A inserção da informação do grau 
de parentesco ou relacionamento 
do acompanhante com o paciente 
é facultativa nas Declarações de 
Comparecimento. 

(D)  “Parecer” médico ou odontológico 
não obedece uma forma fixa para sua 
elaboração.

(E)  O Parecer possui dever de veracidade 
meramente moral.      

 
32. Em relação ao Relatório (Laudo), assinale 

a alternativa correta.
(A)  Pode ser requisitado apenas para fins 

particulares. 
(B)  Não segue nenhuma regra ou forma 

específica .
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(C)  É determinado por uma autoridade policial 
ou judiciária a um ou mais profissionais 
nomeados e comprometidos na forma da 
Lei.  

(D)  É elaborado por Perito Oficial somente.  
(E)  Na “Discussão” do Relatório, o Perito 

descreve minuciosamente o que concluiu 
sobre os fatos analisados no exame 
Pericial.  

33. Assinale a alternativa correta.
(A)  Documentos Médicos Legais podem ser 

requisitados apenas por Juízes de Direito 
em processos Cíveis.  

(B)  O Atestado Médico pode ser elaborado e 
assinado pela secretária ou atendente do 
médico ou cirurgião-dentista  

(C)  O Laudo ou Relatório e o Parecer são 
documentos de igual importância e utilidade 
legal. 

(D)  O Laudo somente pode ser elaborado após 
o exame pericial direto. Nunca pode ser 
feito por meio de exame pericial indireto.

(E)  A Notificação compulsória é obrigatória 
e o médico que deixar de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação 
é compulsória está sujeito à pena de 
detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa, conforme Art. 269, Código Penal – 
Decreto Lei 2848/40.

34. Sobre Documentos Médicos Legais, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os documentos médicos legais são 
classificados de acordo com a sua 
procedência, finalidade e conteúdo.  

(B)  O Laudo pode ser emitido por quaisquer 
profissionais, desde que possuam curso 
superior em quaisquer áreas de estudo e 
sem que estejam sendo nomeados pela 
justiça. É um documento particular.    

(C)  No Parecer Técnico, não é necessário 
conter os dados do médico ou dentista, 
como nome, endereço, especialidade (se 
houver) e o nº do registro em seu conselho 
profissional competente.   

(D)  O documento médico legal oficial é 
documento oficioso, emitido por um órgão 
oficial ou por um profissional que esteja em 
cargo ou função pública.

(E)  O documento médico legal administrativo 
pode ser emitido às empresas, instituições 
e repartições, sem a necessidade de elas 
fazerem parte de processo judicial. 

35. Assinale a alternativa correta. 
(A)  A falsificação de Atestado Médico está 

tipificada no Art. 302 do Código Penal 
Brasileiro.

(B)  A pena para o profissional que emitir 
Atestado falso é de 1(um) a 2(anos) de 
prisão e multa.

(C)  No Atestado Médico, deve ser descrito 
o período em que o paciente esteve sob 
consulta e/ou tratamento (exemplo: manhã, 
tarde ou noite).

(D)  O Atestado Médico deve ser cobrado pelo 
profissional que o está emitindo. 

(E)  Tanto o Atestado Médico como a Declaração 
de Comparecimento podem ser assinados 
pela secretária ou recepcionista do médico, 
desde que ela possua o carimbo dele.  

36. Referente ao documento Médico Legal 
“Atestado Médico”, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Está previsto no artigo 710 do Código de 
Ética Médica: “é vedado a todo médico 
fornecer atestados sem ter praticado o ato 
profissional que o justifique, ou que não 
corresponda à verdade”.  

(B)  É um direito do paciente, sendo um 
documento cujo conteúdo é de inteira 
responsabilidade do médico que o emitiu. 
Esse documento deve conter o parecer 
técnico conclusivo das consultas e dos 
exames médicos realizados, informando o 
estado de saúde do paciente.

(C)  A comercialização de atestados e receitas 
médicas é um ato legal, previsto no Código 
Civil.

(D)  Somente o médico responde por falsificação 
de atestado, sendo que o paciente que o 
apresentou é considerado leigo e não é 
responsabilizado judicialmente.

(E)  Qualquer médico inscrito ou não inscrito 
no CRM (Conselho Regional de Medicina) 
pode emitir um atestado. 
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37. Sobre a Declaração de Óbito, é correto 
afirmar que

(A)  "declaração de óbito" é o nome do formulário 
oficial no Brasil, em que se atesta a morte, 
devendo ser emitida apenas pelo médico 
legista.   

(B)  qualquer profissional da área da saúde pode 
emitir atestado de óbito. 

(C)  a declaração de Óbito é composta por 2 
(duas) vias autocopiativas, pré-numeradas 
sequencialmente, fornecidas pelo Ministério 
da Saúde e distribuída pelas Secretarias 
Estaduais e Municipais de saúde conforme 
fluxo padronizado para todo o País.

(D)  a Declaração de Óbito, segundo o 
CREMESP, é o documento-base do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade 
do Ministério da Saúde (SIM/MS).

(E)  os dados de óbitos são importantes apenas 
por sua função legal, não sendo possível 
conhecer a situação de saúde da população 
do País.

38. Referente à Declaração de Óbito,              
assinale a alternativa correta.

(A)   Não é emissão exclusiva de ato médico, 
segundo a legislação do País.

(B)  O médico deve preencher a Declaração de 
Óbito contendo os dados de identificação 
com base em um documento da pessoa 
falecida. Na ausência de documento, caberá 
ao médico  preencher somente a causa da 
morte.

(C)  O médico pode preencher a Declaração de 
Óbito sem pessoalmente examinar o corpo 
e constatar a morte.

(D)  O médico não pode cobrar pela emissão 
da Declaração de Óbito, salvo se tratar-se 
de paciente particular a quem não vinha 
prestando assistência.

(E)  O médico pode preencher a Declaração de 
Óbito apenas em caso de morte natural.  

39. Em relação à Declaração de Óbito, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O médico deve emitir Declaração de Óbito 
em caso de óbito fetal, mesmo em casos 
com gestação de menos de 20 semanas, ou 
peso menor que 500 gramas, ou estatura 
menor que 25 centímetros.  A emissão da 
D.O. não é facultativa segundo a legislação 
brasileira, e sim,  obrigatória.

(B)  A Declaração de Óbito por morte natural 
nunca pode ser emitida pelo médico que 
vinha acompanhando a(o) paciente. 

(C)  Em caso de morte natural sem assistência 
médica, o médico do SVO é quem emite a 
declaração de óbito ou o médico do serviço 
público de saúde mais próximo do local 
onde ocorreu o evento e, na sua ausência, 
qualquer médico, nas localidades sem SVO. 

(D)  Em caso de morte violenta, o médico legista 
é quem emite a Declaração de Óbito, 
devendo fazê-lo em até 48 horas após o 
evento violento e a morte propriamente dita.

(E)  Em caso de morte violenta, em localidade 
sem IML, a Declaração de óbito pode ser 
emitida por qualquer profissional da área da 
saúde, desde que seja da localidade onde 
ocorreu a morte.

40. Assinale a alternativa INCORRETA 
referente aos Documentos Médicos 
Legais.

(A)  O termo “Legal” refere-se a tudo que é 
relativo ou está em conformidade com a 
lei.  

(B)  São documentos que podem ser utilizados 
quando o médico ou cirurgião-dentista 
emite um esclarecimento à justiça sobre um 
assunto de sua competência.  

(C)  Quanto a sua procedência, podem ser 
classificados em oficial ou oficioso.   

(D)  Quanto a sua finalidade, podem ser 
classificados em administrativo ou oficial. 

(E)  Quanto ao conteúdo, somente podem ser 
verdadeiros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Assinale a alternativa que apresenta os 
cinco fundamentos técnicos e biológicos 
para uma Identificação ser considerada 
aceitável.

(A) Unicidade; tolerabilidade; perenidade; 
praticabilidade e classificabilidade.  

(B) Individualidade; mutabilidade; objetividade; 
praticabilidade e classificabilidade.   

(C) Unicidade; imutabilidade; perenidade; 
praticabilidade e classificabilidade.   

(D) Unicidade (individualidade); imutabilidade; 
perenidade; assertividade e particularidade.   

(E) Unicidade (individualidade); objetividade; 
perenidade; assertividade e particularidade.    

 
42. Em relação às perícias de identificação, 

assinale a alternativa correta.
(A) É um processo discutível no meio acadêmico, 

pois não está embasada em procedimentos 
científicos sólidos.
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(B) Tal processo pode efetivar-se no vivo e 
no morto, porém tem limitações e não é 
utilizada no estudo dos esqueletos e ossos 
isolados.

(C) É um processo cientificamente consolidado 
e deverá ser assinado por uma autoridade 
judicial.

(D) As perícias, no processo de identificação, 
são tecnicamente divididas em um primeiro 
registro dos dados, um segundo registro 
para comparação e na identificação 
propriamente dita.

(E) É o que determina a identidade subjetiva, 
tida como a sensação que cada indivíduo 
tem do que foi, e do que ele mesmo será.

43. Sobre a identificação médico-legal, 
assinale a alternativa correta.

(A) Sempre é feita por legistas.
(B) Utiliza o DNA como elemento de 

caracterização do sexo do indivíduo.
(C) Leva em conta o estudo da raça, o retrato 

falado, a himenologia, a dactiloscopia de 
Vucetich e o estudo do DNA.

(D) Em relação à espécie, deve-se levar 
em consideração a divisão em cinco 
tipos étnicos fundamentais: caucásico, 
mongólico, negroide, indiano e australoide.

(E) É sinônimo de identificação judiciária, 
independe de conhecimentos médicos 
e está fundamentada no uso dos dados 
antropométricos e antropológicos para 
a identidade civil e caracterização dos 
criminosos.

44. De acordo com o sistema dactiloscópico 
de Vucetich, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência 
correta.

1. Verticilo.
2. Presilha externa.
3. Presilha interna.
4. Arco.

(  ) Um delta à direita do observador.
(  ) Ausência de deltas.
(  ) Presença de dois deltas. 
(  ) Um delta à esquerda do observador.

(A) 1 – 3 – 4 – 2.
(B) 3 – 4 – 1 – 2.
(C) 2 – 4 – 1 – 3. 
(D) 1 – 2 – 4 – 3. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1.

45. Em relação ao processo de 
reconhecimento, assinale a alternativa 
correta.

(A) É o ato de certificar-se, conhecer de novo, 
afirmar conhecer o qual deverá ser realizado 
por perito criminal.

(B) É uma afirmação laica de um parente ou 
conhecido sobre alguém que diz conhecer, 
portanto não pode ser utilizado como rotina 
em repartições médico-legais.

(C) É uma perícia de identificação objetiva 
que se dá por comparação dos registros 
dentários e dados antropométricos.

(D) É um conjunto de técnicas específicas 
empregadas para que se tenha a identidade.

(E) A pessoa que reconhece, normalmente, 
assina um termo de reconhecimento cujos 
formulários estão disponíveis nos institutos 
médico-legais.

46. Durante um exame de conjunção carnal, 
o legista observou retalhos de hímen roto 
pelo coito, os quais se retraem formando 
verdadeiros trabéculos. Assinale a 
alternativa que corresponde ao achado 
descrito pelo perito.

(A) Víbices himenais.
(B) Entalhes himenais. 
(C) Vestíbulo da vagina.
(D) Carúnculas mirtiformes.
(E) Chanfraduras himenais.

47. Sobre a perícia dos crimes sexuais, 
assinale a alternativa correta.

(A) Poderá ser realizada por qualquer Perito 
Oficial.

(B) Na maioria das vezes, a ruptura himenal 
é o elemento essencial no diagnóstico da 
conjunção carnal.

(C) Não há como determinar a conjunção carnal 
nos casos de mulheres com vida sexual 
pregressa.

(D) Na virgem, exames como pesquisa de 
PSA e pesquisa de espermatozoides são 
obrigatórios para fundamentar a conjunção 
carnal.

(E) O exame de DNA em nada auxilia a perícia 
dos crimes sexuais, pois sua aplicação 
prática se limita à antropologia forense.
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48. Uma adolescente de 15 anos, 
acompanhada pela mãe, chega ao IML 
com histórico de escoriação em cotovelo, 
hiperemia vaginal e hímen íntegro. Sobre 
a perícia dos crimes sexuais, assinale a 
alternativa correta.

(A) A hiperemia vaginal determina o crime de 
estupro, pois foi causada pelo atrito do 
pênis com a mucosa vaginal.

(B) A hiperemia vaginal determina o crime 
de estupro, pois foi causada por doença 
sexualmente transmissível.

(C) A escoriação do cotovelo determina tentativa 
de luta ou fuga.

(D) A simples afirmação da hiperemia vaginal 
e da escoriação no cotovelo não permite 
afirmar com segurança que a pessoa sofreu 
violência sexual.

(E) A perícia deve orientar suas conclusões no 
sentido de valorizar as lesões encontradas, 
não de estabelecer o nexo causal com o 
alegado fato.

49. Assinale a alternativa que corresponda a 
descrição de um hímen complacente.

(A) Hímen com membrana crivada por várias 
aberturas.

(B) Hímen com septos delimitando dois orifícios.
(C) Hímen com propriedade elástica.
(D) Hímen fibroso e inelástico.
(E) Hímen sem abertura.

50. Assinale a alternativa que corresponde 
à forma atípica de gravidez que consiste 
na fecundação de dois ou mais óvulos de 
ciclos diferentes.

(A) Gemeliparidade univitelina.
(B) Superfecundação.
(C) Gravidez extrauterina.
(D) Gravidez molar.
(E) Superfetação.

51. Assinale a alternativa que caracteriza o 
caso em que a mulher finge-se de grávida, 
com má fé, por diversos propósitos. 

(A) Suposição de gravidez.
(B) Simulação de gravidez.
(C) Dissimulação da gravidez.
(D) Metassimulação da gravidez.
(E) Aclamação da gravidez.

52. Assinale a alternativa que apresenta um 
sinal de probabilidade utilizado no exame 
objetivo para o diagnóstico de gravidez.

(A) Amenorreia.
(B) Máscara gravídica.

(C) Desejos e inversões do apetite.
(D) Pigmentação da linha alba.
(E) Lanugem.

53. Involução uterina, colo amolecido e 
frouxo, vagina espaçosa, ampla e pálida 
são sinais de

(A) gemiparidade.
(B) retenção fetal.
(C) gravidez extrauterina.
(D) gravidez anembrionária.
(E) puerpério.

54. A congestão repentina e momentânea 
da uma região do corpo atingida pelo 
trauma é chamada de

(A) equimose.
(B) bossa sanguinolenta.
(C) hematoma.
(D) petéquias.
(E) rubefação.

55. Assinale a alternativa que corresponda 
a modalidade de ferimento produzida 
pela penetração de um objeto afiado e 
consistente em qualquer parte do corpo.

(A) Empalamento.
(B) Arrancamento.
(C) Encravamento.
(D) Espotejamento. 
(E) Esgorjamento.

56. As lesões produzidas por bolsas de ar 
(air bag) são consideradas lesões

(A) cortantes.
(B) incisas.
(C) punctórias.
(D) contusas. 
(E) perfurantes.

57. De acordo com a transferência de energia 
de um objeto mecânico para o nosso 
corpo, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1. Contato por meio de uma superfície.
2. Contato por uma ponta.
3. Contato por uma borda aguçada.

(  ) Instrumento perfurante.
(  ) Instrumento  contundente.
(  ) Instrumento cortante.

(A) 3 – 2 – 1.
(B) 2 – 3 – 1.
(C) 3 – 1 – 2.
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(D) 2 – 1 – 3.
(E) 1 – 3 – 2.

58. A equimose e o hematoma são exemplos 
de lesões classificadas como 

(A) perfurantes.
(B) perfurocortantes.
(C) contusas.
(D) perfurocontundentes.
(E) cortantes.

59. Quando há verdadeira trituração dos 
diversos planos do seguimento atingido, 
com ou sem abertura da pele, a lesão é 
denominada

(A) esmagamento.
(B) asfixia.
(C) hematoma.
(D) bossa sanguínea.
(E) fratura.

60. Como é denominado o arrancamento 
traumático da epiderme por 
deslizamento?

(A) Entorse.
(B) Tumefação.
(C) Ferida contundente.
(D) Víbice.
(E) Escoriação.

61. São exemplos de instrumentos 
perfurantes:

(A) foice, faca e pau.
(B) projétil de arma de fogo e dentes.
(C) agulha e furador de gelo.
(D) pedra, pau e chão.
(E) machado, foice e facão.

62. Lesão em forma de botoeira, com um 
dos ângulos mais agudo que o outro, 
predomínio da profundidade sobre a 
extensão e cauda de escoriação são 
características de lesão produzida por 
instrumento

(A) contundente.
(B) perfurante.
(C) cortante.
(D) perfurocortante.
(E) perfurocontundente.

63. Ferimento de forma linear, com 
regularidade das bordas, regularidade 
do fundo da lesão, ausência de vestígios 
traumáticos em torno da ferida e 
hemorragia sempre abundante são 
características de lesão produzida por 
instrumento

(A) contundente.
(B) perfurante.
(C) cortante.
(D) perfurocortante.
(E) perfurocontundente.

64. Ferimento de forma arredondada, bordas 
invertidas, orla de escoriação, zona 
de tatuagem, zona de esfumaçamento 
e zona de compressão de gases são 
características típicas de entrada de tiro

(A) de raspão. 
(B) encostado. 
(C) de curta distância.
(D) à distância.
(E) à longa distância.

65. Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica encontrada no orifício de 
saída das lesões por projétil de arma de 
fogo.

(A) Câmara de mina de Hoffmann.
(B) Sinal de Benassi.
(C) Bordas regulares.
(D) Bordas reviradas para fora.
(E) Zona de chamuscamento.

66. A lesão da pele, de forma circular, de 
consistência endurecida, com bordas 
altas, leito deprimido e tonalidade 
branco-amarelada, conhecida como 
marca de Jellinek, é típica de

(A) afogamento.
(B) asfixia.
(C) choque elétrico.
(D) degolamento.
(E) enforcamento.

67. A asfixia violenta causada por 
compressão do tórax denomina-se

(A) afogamento.
(B) confinamento.
(C) engasgo.
(D) sufocação direta.
(E) sufocação indireta.
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68. Um cadáver apresenta sulco na 
região cervical de sentido horizontal, 
de profundidade uniforme, sem 
descontinuidade. Assinale a alternativa 
que apresenta a modalidade de asfixia 
mecânica correspondente a esse caso.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento.
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

69. Assinale a alternativa que corresponde à 
modalidade de asfixia mecânica que se 
caracteriza pela constrição do pescoço 
por um laço fixo, com o peso do próprio 
corpo da vítima agindo como força ativa.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento. 
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

70. Assinale a alternativa que apresenta o 
tipo de asfixia mecânica que é sempre 
homicida, sendo impossível a forma 
suicida ou acidental.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento. 
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

71. Em relação à morte por afogamento, 
assinale a alternativa correta.

(A) É motivada pela obstrução das vias 
respiratórias por substâncias pulverulentas 

(B) Nunca poderá ser de etiologia homicida.
(C) Casos em que o indivíduo, ao tocar na água, 

morre por inibição constituem os afogados 
brancos de Parrot.

(D) O cogumelo de espuma é um sinal 
patognomônico do afogado.  

(E) É comum encontrar corpo estranho 
obstruindo a glote. 

72. Em relação à tanatologia forense, 
assinale a alternativa correta.

(A) É a parte da medicina legal que estuda o 
trauma e suas consequências.

(B) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio 
à avaliação da atividade circulatória como 
indicativo de morte real.

(C) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio 
à avaliação da atividade cerebral como 
indicativo de morte real.

(D) A morte é explicada pela falência de um 
órgão nobre e indispensável à saúde do 
indivíduo.

(E) O coma aperceptivo é o estágio definidor na 
morte.

73. Assinale a alternativa correta em relação 
ao destino do cadáver.

(A) Inumação é o destino mais comum, porém 
há a obrigatoriedade da necropsia.

(B) Uma das maiores resistências à cremação é 
o sentimentalismo.

(C) A cremação é o processo mais higiênico e 
poderá ser realizada em qualquer tipo de 
morte.

(D) Do ponto de vista médico-legal, a cremação 
não apresenta inconvenientes.

(E) Peças anatômicas e partes de cadáveres 
necessitam de preenchimento de declaração 
de óbito para o sepultamento.

74. Assinale a alternativa que corresponde 
ao desenterramento do cadáver e tem 
como uma de suas finalidades atender 
os reclamos da justiça.

(A) Exumação. 
(B) Inumação simples.
(C) Imersão.
(D) Liquefação do cadáver.
(E) Virtópsia.

75. Em relação às causas jurídicas da morte, 
assinale a alternativa correta.

(A) Deve deter-se apenas ao exame do corpo.
(B) Lesões de defesa direcionam a causa para 

suicídio.
(C) O mecanismo de morte é quem determina a 

causa jurídica.
(D) Busca determinar hipóteses de homicídio, 

suicídio ou acidente.
(E) A sede dos ferimentos no cadáver não 

auxilia na interpretação da causa jurídica da 
morte.

76. Considera-se morte relativa
(A) a morte por causa conhecida. 
(B) a suspenção aparente de algumas funções 

vitais.
(C) a suspensão total e definitiva de todas as 

funções vitais.
(D) a suspensão de algumas atividades vitais, 

não sendo possível recuperá-las.
(E) a abolição efetiva e duradoura de algumas 

funções vitais, sendo possível a recuperação 
de algumas delas.
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77. Assinale a alternativa que apresenta um 
fenômeno abiótico imediato.

(A) Livor de hipóstase.
(B) Manchas de posição. 
(C) Resfriamento cadavérico. 
(D) Rigidez cadavérica.
(E) Perda da consciência.

78. O pergaminhamento da pele, a 
modificação dos globos oculares e o 
decréscimo do peso são fenômenos 
consecutivos de morte causados

(A) pelo algor mortis.
(B) pela liquefação corpórea.
(C) pelo estado de putrefação. 
(D) pela desidratação cadavérica. 
(E) pelas alterações típicas do afogado.

79. Assinale a alternativa correta em relação 
ao esfriamento cadavérico.

(A) Tem a “máscara da morte” como sua 
principal característica. 

(B) A abolição da motilidade e do tônus muscular 
é característica desse fenômeno.

(C) Observa-se uma rigorosidade precisa, 
atingindo temperaturas muito baixas em 48 
horas. 

(D) Com a falência do sistema termorregulador, 
a tendência é equilibrar a temperatura do 
corpo com a do ambiente. 

(E) Por não ter um parâmetro de absoluta 
precisão, não é utilizado na estimativa do 
tempo aproximado de morte.

80. Sobre os livores cadavéricos, assinale a 
alternativa correta.

(A) São característicos da saponificação. 
(B) São encontrados apenas em morte por 

asfixia. 
(C) Permanecem até a fase liquefativa da 

putrefação.
(D) Estão notadamente presentes, 

especialmente nas pessoas de pele negra.
(E) São provocados pelo acúmulo de sangue 

nas regiões de declive por ação da 
gravidade.

81. Assinale a alternativa correta em relação 
à rigidez cadavérica.

(A) É característica de regiões frias. 
(B) Tem início 8 horas após a morte. 
(C) A rigidez desaparece quando se inicia a 

putrefação.
(D) Manifesta-se em primeiro lugar nos 

membros inferiores.
(E) É causada pelo acúmulo de gases produzido 

pelas bactérias. 
 
82. Qual é o fenômeno cadavérico que 

se caracteriza pela rigidez abrupta, 
generalizada e violenta, sem o 
relaxamento muscular que precede a 
rigidez comum?

(A) Rigor Mortis.
(B) Livor Mortis.
(C) Algor Mortis.
(D) Espasmo cadavérico.
(E) Abolição da motilidade.

83. São fenômenos transformativos 
destrutivos:

(A) autólise e putrefação. 
(B) autólise e fossilização.
(C) calcificação e corificação.
(D) putrefação e mumificação.
(E) liquefação e saponificação. 

84. Assinale a alternativa correspondente ao 
fenômeno transformativo que ocorre com 
o cadáver do feto dentro do útero materno, 
caracterizado pelo destacamento de 
retalhos da epiderme e pela tonalidade 
avermelhada do tegumento.

(A) Adipocera.
(B) Autólise.
(C) Coliquação.
(D) Maceração.
(E) Petrificação. 

85. Assinale a alternativa correta em relação 
à saponificação.

(A) É um fenômeno imediato de morte.
(B) É mais comum em magros e caquéticos.
(C) Impossibilita a realização de uma necropsia 

eficiente.
(D) Clima seco e ambiente arejado favorecem 

esse processo.
(E) Transforma o cadáver em uma substância 

de consistência untosa, mole e quebradiça.
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86. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Calcificação se caracteriza pela 
petrificação de fetos mortos retidos na 
cavidade uterina.

II. Na corificação, o cadáver é submetido 
à baixíssima temperatura por um tempo 
prolongado. 

III. Litopédios são cadáveres que foram 
acolhidos em urnas metálicas de zinco 
fechadas hermeticamente. 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

87. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Morte natural é aquela oriunda de um 
estado mórbido adquirido ou de uma 
perturbação congênita.

II. A morte violenta tem origem por ação 
externa e, mais raramente, interna, 
incluindo-se o homicídio, o suicídio e o 
acidente. 

III. A morte de causa suspeita é aquela que 
ocorre de forma duvidosa e sobre a qual 
não se tem evidência de ter sido de causa 
natural ou de causa violenta.

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

88. Assinale a alternativa correspondente ao 
conceito de morte agônica.

(A) É sinônimo de catalepsia.
(B) É aquela que se arrasta por dias.
(C) É aquela de efeito imediato e instantâneo.
(D) É aquela que possibilita à vítima 

sobrevivência de algumas horas.
(E) É aquela que ocorre em menos de vinte e 

quatro horas do início dos sintomas.

89. Sobre a  perícia do tempo de 
sobrevivência, assinale a alternativa 
correta.

(A) Sobrevivência é o período de tempo que vai 
desde o evento danoso até a morte.

(B) A entomologia forense é peça fundamental 
na determinação da sequência de morte. 

(C) É uma perícia controversa e, aos poucos, 
está sendo abandonada do ambiente 
médico-legal. 

(D) Vivência é o período que se caracteriza pelo 
sofrimento psíquico desde o momento do 
nascimento até o óbito.

(E) Exames toxicológicos e de DNA são 
imprescindíveis para uma correta avaliação 
do tempo de sobrevivência.

90. Em relação às perícias do tempo de 
sobrevivência, é correto afirmar que 
comoriência é 

(A) a condição probante de se determinar a 
causa da morte.

(B) o Instituto jurídico que determina o 
ordenamento dos procedimentos técnicos 
periciais.

(C) a condição de determinar as transformações 
cadavéricas e suas consequências jurídicas.

(D) a possibilidade de determinar a causa e o 
efeito do óbito e sua repercussão na esfera 
jurídico-social.

(E) o instituto jurídico que admite mortes 
simultâneas de duas ou mais pessoas que 
morrem no mesmo momento.

91. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A prova histológica e a microscopia 
eletrônica apresentam resultados 
irrelevantes na perícia das lesões intra 
vitam e post mortem. 

II. O diagnóstico diferencial entre as lesões 
produzidas em vida ou depois da morte 
possibilita a elucidação de muitos 
conflitos sociais.

III. A perícia das lesões intra vitam e post 
mortem fundamenta-se nas alterações 
através do mecanismo de reação de 
defesa do organismo.

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.
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92. Assinale a alternativa que apresenta uma 
reação vital.

(A) Flictenas putrefativas. 
(B) Cogumelo de espuma.
(C) Coagulação sanguínea.
(D) Mancha verde abdominal.
(E) Destacamento da epiderme. 

93. Sobre necropsia médico-legal, assinale     
a  alternativa correta.

(A) Deverá ser feita, no mínimo, 12 horas após 
o óbito.

(B) É de caráter opcional e requer autorização 
da família.

(C) Determina a morte violenta e a morte de 
causa suspeita. 

(D) Na justiça, é utilizada apenas para 
estabelecer a causa jurídica do óbito.

(E) É considerada a “segunda” mais importante 
das perícias, pois é superada pelo exame 
de corpo de delito.

94. Assinale a alternativa correta a respeito 
do embalsamamento.

(A) Consiste em introduzir, nos vasos do cadáver, 
líquidos desinfetantes, conservadores e de 
alto poder germicida.

(B) É o acondicionamento do cadáver em 
recipientes aromatizados para fins 
religiosos.

(C) É o acondicionamento do cadáver 
em temperaturas abaixo do ponto do 
congelamento. 

(D) É realizado e regulado pelos profissionais 
de funerárias. Deve ser supervisionado por 
uma autoridade judicial.

(E) É o processo de congelação de restos 
humanos que poderá ser realizado ou 
supervisionado por qualquer profissional de 
saúde.

95. A admiração pelo próprio corpo ou o                                                                                             
culto exagerado da sua própria 
personalidade pode se apresentar 
como uma perversão da sexualidade 
denominada 

(A) autoerotismo. 
(B) erotismo. 
(C) erotomania. 
(D) exibicionismo.
(E) narcisismo.

96. A atração por mulheres desasseadas, 
sujas, de baixa condição social e 
higiênica pode se apresentar como uma 
perversão da sexualidade denominada

(A) dolismo.
(B) donjuanismo.
(C) edipismo. 
(D) fetichismo.
(E) riparofilia.

97. Como se denominam o desejo e a 
satisfação sexual realizados com o 
sofrimento da pessoa amada, exercidos 
pela crueldade do pervertido, muitas 
vezes levando à morte?

(A) Bestialismo.
(B) Necrofilia.
(C) Pigmalianismo.
(D) Sadismo. 
(E) Zoofilia.

98. Assinale a alternativa que configura o 
crime de infanticídio.

(A) Matar um recém-nascido.
(B) Matar, sob a influência do estado puerperal, 

o próprio filho, durante o parto ou logo após.
(C) Expor ou abandonar recém-nascido, com 

auxílio do cônjuge, para desonra própria ou 
satisfação pessoal.

(D) É o mesmo que homicídio realizado por 
um infante. Tem características próprias 
e é regido pelo estatuto da criança e do 
adolescente.  

(E) Matar, sob a influência da puberdade, os 
próprios pais ou irmãos. Tem regimento 
próprio no estatuto da criança e do 
adolescente.

99. Em uma perícia dos casos de infanticídio, 
dentre as alternativas a seguir, o que se 
considera prova de vida extrauterina?

(A) Tumor do parto.
(B) Céfalo-hematoma.
(C) Docimásias pulmonares.
(D) Presença de livores hipostáticos.
(E) Lesões do crânio, das meninges e do 

cérebro.
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100. Em relação à antropologia forense, 
assinale a alternativa correta.

(A) Identidade é o resultado do processo 
determinado pelo estado, no qual o indivíduo 
se cadastra no instituto de identificação civil 
do seu estado.

(B) Identidade é o conjunto de características 
que individualiza uma pessoa, tornando-a 
diferente das demais.

(C) Identidade é o registro único, de caráter 
universal, em que o indivíduo se torna 
cidadão reconhecido pelo estado.

(D) Identidade é uma perícia criminal e deverá 
ser realizada por um perito papiloscopista.

(E) Identidade é uma convenção civil e 
representa legalmente as semelhanças dos 
indivíduos que vivem em sociedade.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.
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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na 
Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o  cargo corresponde àquele para o qual você 
se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva 
de Estudo de Caso. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para 
transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso e para o preenchimento da Folha de 
Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a  
transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Após 60 (sessenta) minutos do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o caderno de questões. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinarem o envelope de retorno.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva 
da Discursiva de Estudo de Caso, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato  poderá  levar  consigo  
o  Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 
eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Língua Portuguesa 01 a 10

Discursiva de Estudo de Caso     02

Informática 11 a 15

Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal 16 a 20

Identificação Humana 21 a 30

Documentos Técnicos 31 a 40

Conhecimentos Específicos 41 a 100

03
LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

PROVA

PROVA
 03

Nome do Candidato  Inscrição

PERITO MÉDICO LEGISTA -  MÉDICO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA - ITEP

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017

NÍVEL SUPERIOR - TARDE

Composição  do  Caderno 
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  Atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  Conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar    
a resposta de cada questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento 
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas 
permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA  -  R A S C U N H O

1. Um cadáver, em avançado estado de decomposição foi encontrado em um canavial. Observam-se 
ossos livres e aparentes, presos por alguns ligamentos, cabeça destacada do corpo, mandíbula, 
esterno, costelas, vértebras e ossos longos dos membros desarticulados. Notam-se ainda 
características clássicas de estado avançado de decomposição no corpo encontrado. Apresente 
e explique as principais características em cada fase de evolução da marcha da putrefação 
apontando o período em que esse cadáver é classificado.

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________
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16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________

2. Um corpo deu entrada no Instituto Médico Legal, com história de óbito por acidente de trânsito. 
O cadáver é do sexo masculino, medindo cerca de 180 centímetros de altura e 48 anos de idade. 
Observa-se enrijecimento generalizado da musculatura, estrias e manchas violáceas em partes 
posteriores do corpo que permanecem fixas ao tentar mudar a posição do cadáver. Apresenta 
equimose de coloração violácea em região periorbital à esquerda, ferida contusa aberta em 
região frontal, fratura exposta em coxa esquerda e escoriação em face anterior da coxa direita. A 
Necropsia médico-legal deve ser um procedimento sistematizado. Descreva os aspectos técnicos 
mais relevantes que devem ser considerados na realização da inspeção externa da necropsia 
desse corpo e faça a estimativa do tempo de morte desse cadáver, justificando de acordo com os 
fenômenos post mortem apresentados.

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________
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15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Nossa bactéria interior

Hélio Schwartsman

Se a consciência já parece bastante 
misteriosa quando tentamos circunscrevê-
la a um cérebro humano, ela fica ainda mais 
impenetrável quando se considera que a 
própria noção de corpo humano pode ser 
inadequada.

Com efeito, já há alguns anos vem ganhando 
espaço na biologia e na medicina a ideia de 
que precisamos pensar o corpo humano não 
como uma entidade à parte, mas no conjunto 
de suas relações com o meio ambiente, em 
especial em relação a sua interação com 
espécies microscópicas com as quais vivemos 
em promiscuidade há dezenas de milhares 
de anos. Aqui, nós perdemos um pouco de 
nós para nos tornarmos um superorganismo, 
no qual outros seres vivos, notadamente 
aqueles que habitam nosso corpo, ganham 
importância.

Inicialmente, esses modelos foram utilizados 
para explicar com certo sucesso a obesidade 
(as floras intestinais de gordos e magros têm 
composições diferentes), doenças do intestino 
e moléstias cardíacas. Mas os pesquisadores 
foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo 
cérebro-intestino, que parece desempenhar 
um papel em várias doenças mentais, incluindo 
transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e 
até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer. Não 
é que bactérias causem essas moléstias, mas 
modulam a manifestação e a severidade dos 
sintomas.

Particularmente interessante nesses 
modelos é que a flora intestinal é, em princípio, 
algo fácil de alterar com o uso de antibióticos, 
pro e prebióticos e de transplantes fecais. Já há 
quem fale em psicobióticos. É preciso dar um 
desconto ao entusiasmo dos pesquisadores, 
mas não há dúvidas de que é um campo 
promissor.

Vale destacar quanto de complexidade esse 
modelo acrescenta a nós mesmos. Deixamos 
de ser um corpo composto por 10 trilhões de 
células comandadas por 23 mil genes para 
nos tornarmos um bioma ao qual se somam 
100 trilhões de bactérias e 3 milhões de genes 
não humanos.

Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwart-
sman/2017/12/1940148-nossa-bacteria-interior.shtml>. Acesso em: 
11 dez. 2017.

1. Assinale a alternativa correta. 
(A) Em “[...] esses modelos foram utilizados para 

explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”, a oração em destaque é subordinada 
substantiva objetiva direta.

(B) Em “É preciso dar um desconto [...]”, a 
oração em destaque desempenha a função 
de sujeito da oração principal. 

(C) Em “[...] falam no eixo cérebro-intestino, 
que parece desempenhar um papel em 
várias doenças mentais,[...]”, a oração 
em destaque é coordenada sindética 
explicativa. 

(D) Em “Não é que bactérias causem essas 
moléstias, mas modulam a manifestação 
e a severidade dos sintomas.”, a oração 
em destaque é subordinada adverbial 
concessiva.

(E) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um 
campo promissor.”, a oração em destaque 
desempenha a função de objeto indireto da 
oração principal. 
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2. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “[...] vivemos em promiscuidade 

há dezenas de milhares de anos.”, os 
verbos em destaque estão conjugados, 
respectivamente, no presente do subjuntivo 
e no pretérito perfeito do indicativo.

(B) Em “[...] esses modelos foram utilizados para 
explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”, o primeiro verbo em destaque está 
conjugado no pretérito imperfeito do 
subjuntivo e o segundo está na forma de 
infinitivo.  

(C) Em “[...] os pesquisadores foram ficando 
ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-
intestino [...]”, o primeiro verbo em destaque 
está conjugado no presente do indicativo e 
o segundo está conjugado no presente do 
subjuntivo. 

(D) Em “[...] nós perdemos um pouco de nós para 
nos tornarmos um superorganismo [...]”, o 
primeiro verbo em destaque está conjugado 
no pretérito imperfeito do indicativo e o 
segundo está na forma de infinitivo pessoal.

(E) Em “Não é que bactérias causem essas 
moléstias, mas modulam a manifestação 
[...]”, o primeiro verbo em destaque está no 
presente do subjuntivo e o segundo está no 
presente do indicativo. 

3. Assinale a alternativa em que todas 
as palavras seguem a mesma regra de 
acentuação. 

(A) Manifestação; várias; milhões.
(B) Princípio; bactéria; consciência. 
(C) Cérebro; nós; cardíacas.  
(D) Moléstias; psicobióticos; fácil.
(E) Fácil; bactéria; cérebro.

4. Assinale a alternativa em que a 
classificação morfológica dada entre 
parênteses corresponde ao termo 
grifado. 

(A) “[...] Se a consciência já parece bastante 
misteriosa quando tentamos circunscrevê-
la [...]” (advérbio).

(B) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um 
cérebro humano [...]” (preposição).

(C) “[...] desempenhar um papel em várias 
doenças mentais [...]” (conjunção).

(D) “[...] para nos tornarmos um superorganismo 
[...]” (preposição).

(E) “[...] mas não há dúvidas de que é um campo 
promissor.” (pronome).

5. Assinale a alternativa em que o “a” 
sublinhado poderia levar o acento grave 
indicativo de crase.

(A) “[...] em especial em relação a sua interação 
com espécies microscópicas [...]”. 

(B) “[...] vem ganhando espaço na biologia e na 
medicina a ideia de que precisamos pensar 
[...]”.

(C) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um 
cérebro humano [...]”.

(D) “[...] nesses modelos é que a flora intestinal 
é, em princípio, algo fácil [...]”.

(E) “[...] esse modelo acrescenta a nós mesmos 
[...]”.

6. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um 

campo promissor.”, se o verbo em destaque 
for substituído por “existem”, o sujeito da 
oração passa a ser inexistente.  

(B) Em “[...] as floras intestinais de gordos e 
magros têm composições diferentes [...]”, o 
verbo em destaque recebe acento circunflexo 
para indicar o plural, concordando, assim, 
com os núcleos do sujeito composto “gordos 
e magros”. 

(C) Em “[...] notadamente aqueles que habitam 
nosso corpo [...]”, o termo em destaque 
desempenha função sintática de objeto 
direto do verbo “habitam”. 

(D) Em “[...] não há dúvidas de que é um campo 
promissor.”, se os verbos em destaque 
estivessem flexionados no pretérito perfeito, 
a frase seria reescrita da seguinte maneira: 
“não houveram dúvidas de que foi um 
campo promissor”. 

(E) Em “[...] perdemos um pouco de nós para 
nos tornarmos um superorganismo, no 
qual outros seres vivos [...]”, o termo em 
destaque poderia ser substituído por “em 
que”, sem gerar prejuízos ao texto. 

7. Assinale a alternativa em que o uso 
de vírgulas antes e depois do excerto 
sublinhado causaria prejuízo gramatical 
ao texto. 

(A) “Com efeito, já há alguns anos vem 
ganhando espaço na biologia e na medicina 
a ideia de que precisamos pensar o corpo 
humano [...]”

(B) “[...] esses modelos foram utilizados para 
explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”

(C) “Vale destacar quanto de complexidade 
esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”
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(D) “Mas os pesquisadores foram ficando 
ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-
intestino [...]”

(E) “[...] incluindo transtornos de ansiedade, 
do afeto, autismo e até mesmo surtos 
psicóticos e Alzheimer.”

8. Assinale a alternativa cuja palavra 
apresenta o mesmo número de fonemas 
da palavra “complexidade”.

(A) Pesquisadores.
(B) Impenetrável.
(C) Psicobióticos.
(D) Transplantes.
(E) Comandadas.

9. Assinale a alternativa correta a respeito 
do texto “Nossa bactéria interior”.

(A) Trata-se de um texto de alto nível 
argumentativo, o qual utiliza estratégias 
como intertextualidade, paráfrase, citação, 
ironia e exemplificação para comprovação 
de tese. A linguagem é predominantemente 
informal e conotativa. 

(B) Trata-se de uma sequência injuntiva que 
compõe um texto instrucional, no qual o 
autor busca instruir o leitor sobre as novas 
tendências científicas. Para tanto, utiliza-se 
de linguagem técnica e verbos no infinitivo.  

(C) Trata-se de um texto dissertativo, em que 
o autor apresenta fatos cronologicamente 
ordenados. Os verbos predominantemente 
no pretérito dão um tom pessoal ao texto, 
por meio do qual se apresenta uma tese 
bem delineada.

(D) Trata-se de um texto descritivo que compõe 
uma resenha, na qual o autor apresenta 
sua opinião diante de um fato cotidiano. 
Utilizam-se linguagem informal e verbos no 
presente para que as informações possam 
circular em todos os meios de comunicação. 

(E) Trata-se de um artigo com sequências 
argumentativas, que traz um fato atual e 
uma reflexão sobre esse fato. Utilizam-
se, prioritariamente, verbos no presente, e 
o uso de primeira pessoa do plural tem a 
função de aproximar autor e leitor. 

10. Considerando o texto “Nossa bactéria 
interior”, assinale a alternativa correta.

(A) Para o autor, a noção de corpo humano 
pode ser inadequada porque a consciência 
é impenetrável. 

(B) Em “Inicialmente, esses modelos foram 
utilizados para explicar com certo sucesso a 
obesidade [...]” (terceiro parágrafo), o termo 

em destaque faz uma referência anafórica a 
“outros seres vivos”.

(C) Apesar de acreditar nos pesquisadores, o 
autor considera que eles têm expectativas 
demasiadamente altas em relação ao uso 
de psicobióticos.

(D) O modelo de tratamento baseado na relação 
cérebro-intestino é complexo e demonstra 
como as bactérias podem causar doenças 
psíquicas. 

(E) O autor acredita que mente e corpo são 
elementos apartados, sendo que ambos 
estão isolados do meio ambiente. 

INFORMÁTICA

11. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão 
em português), assinale a alternativa que 
apresenta a função que realiza a seguinte 
ação:

“Agrupa vários itens de texto em um 
único item de texto, sem delimitador”

(A)  EXT.TEXTO
(B)  CONCATENAR 
(C)  SOMA 
(D)  UNIÃO
(E)  UNIRTEXTO

12. “Adiciona novos recursos ao navegador 
Google Chrome ou modifica a 
funcionalidade de seus sites favoritos.”
Considerando o navegador Google 
Chrome (Instalação padrão, Versão 59 
em Português), a que o enunciado se 
refere?

(A)  Java.
(B)  Temas.
(C)  Flash.
(D)  Extensões. 
(E)  Widgets. 

13. Considerando o Sistema Operacional 
Ubuntu Linux (Versão 16.04, instalação 
padrão em português), qual é o nome 
dado ao gerenciador de arquivos padrão?

(A)  File Explorer. 
(B)  Ubuntu Explorer. 
(C)  Navigator. 
(D)  Nautilus.
(E)  Netscape.
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14. Com base no aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer (Versão 5, instalação 
padrão em português), considerando 
as opções para Hiperlinks, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   )  É possível inserir um hiperlink para uma 
URL da internet.

(   )  É possível inserir um hiperlink para uma 
nova planilha do LibreOffice Calc.

(   )  É possível inserir um hiperlink para um 
arquivo de um FTP.

(   )  É possível inserir um hiperlink para um 
endereço de e-mail.

(A)  F – F – F – F. 
(B)  V – F – V – F. 
(C)  V – F – F – V.  
(D)  V – F – V – V. 
(E)  V – V – V – V.

15. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
uma característica de um dispositivo 
SSD. 

(A)  Utiliza memória flash. 
(B)  É chamado de HDs de estado sólido.
(C)  Consome muito menos eletricidade em 

relação a um HD.
(D)  Incorpora chips de memória Flash em 

conjunto com discos magnéticos.
(E)  Apresenta tempos de acesso extremamente 

baixos em relação a um HD.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

16. Considere um crime de latrocínio 
hipotético praticado por dois agentes 
em coautoria, em que um deles é Juiz 
de Direito e tem foro por prerrogativa 
de função no Tribunal de Justiça e o 
outro, o seu assessor, não tem foro por 
prerrogativa de função. Nesse caso, 
assinale a alternativa correta acerca da 
competência.

(A) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
separados. O agente que tem prerrogativa 
responderá no Tribunal de Justiça e o que 
não tem prerrogativa responderá na vara 
criminal comum.

(B) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
separados. O agente que tem prerrogativa 

responderá no Tribunal de Justiça e o que 
não tem prerrogativa responderá no júri 
popular.

(C) Os processos podem ser reunidos para 
que ambos os agentes sejam julgados pelo 
Tribunal de Justiça.

(D) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
reunidos para que ambos os agentes sejam 
julgados pelo júri popular.

(E) O titular do foro pode escolher entre o 
Tribunal de Justiça e o júri popular.

17. Quanto à titularidade da ação penal, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O titular da ação penal pública condicionada 
é a vítima ou os seus sucessores.

(B) O titular da ação penal pública incondicionada 
é o Ministério Público.

(C) O titular da ação penal privada exclusiva é a 
vítima ou os seus sucessores.

(D) O titular da ação penal privada 
personalíssima é somente a vítima.

(E) O titular da ação penal privada subsidiária é 
a vítima ou os seus sucessores.

18. Sobre prisões, liberdade provisória e 
medidas cautelares diversas da prisão, 
assinale a alternativa correta.

(A) Tem-se o denominado flagrante presumido 
se o agente é perseguido, logo após, pela 
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser 
autor da infração.

(B) Recebido o auto de prisão em flagrante pelo 
juiz, ele deve aguardar a manifestação das 
partes.

(C) Tem-se o denominado flagrante presumido 
se o agente é encontrado, logo depois, com 
instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele autor da infração.

(D) O réu afiançado não terá outras obrigações 
a cumprir, exceto a de comparecer a todos 
os atos do inquérito e do processo.

(E) Suspensão do exercício de função pública 
não pode ser aplicada como medida cautelar 
diversa da prisão, pois tal sanção pressupõe 
sentença condenatória transitada em 
julgado.

19. Em relação ao arquivamento do inquérito, 
assinale a alternativa correta.

(A) O Delegado pode determinar o arquivamento 
do inquérito policial, desde que não haja 
qualquer indício de crime ou de sua autoria.

(B) Somente o Ministério Público pode pedir 
arquivamento. Nesse caso, o juiz não tem 
alternativa e deve arquivar o inquérito.



9 Perito Médico Legista - Médico

(C) Pedido o arquivamento pelo Promotor ou 
pelo Delegado, o juiz, se discordar, pode 
remeter o processo para outro Promotor de 
Justiça oferecer a denúncia.

(D) Pedido o arquivamento pelo Promotor, o 
juiz, discordando, deve remeter o processo 
para o Procurador-geral.

(E) Uma vez arquivado o inquérito, seja por 
qual fundamento for, não se admite mais o 
seu desarquivamento.

20. Assinale a alternativa correta acerca da 
competência constitucional de Justiças.

(A) Compete à justiça federal processar e julgar 
crime praticado contra empresas públicas e 
sociedades de economia mista da União.

(B) Compete à justiça estadual processar 
e julgar todos os crimes ambientais, 
indistintamente.

(C) Em qualquer caso, compete à justiça federal 
processar e julgar crimes em que indígena 
figure como autor ou vítima.

(D) Compete à justiça estadual processar 
e julgar crime de estelionato praticado 
com cédula de dinheiro grosseiramente 
falsificada.

(E) Compete à Justiça Federal processar e 
julgar crime de falsificação de Cédula de 
identidade Civil emitida pela Secretaria 
Estadual de Segurança Pública.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

21. A antropologia forense pode ser definida 
como “Um campo multidisciplinar que 
combina antropologia física, arqueologia 
e outras áreas da antropologia com 
as ciências forenses, incluindo a 
odontologia forense, patologia forense e 
criminalística”. Considera-se atribuição 
primária do antropólogo forense, 
EXCETO

(A) análise de esqueletos.
(B) análise de cadáver fresco e íntegro.
(C) extração de perfil biológico de um esqueleto. 
(D) análise de estimativa do tempo desde a 

morte de um esqueleto.
(E) análise de cena de crime e recuperação de 

remanescentes ósseos.

22. Para a realização de uma exumação 
em uma cova clandestina localizada 
diretamente no solo de uma área rural, 
houve necessidade de utilização de 
técnicas de escavação. Após exposto, 
visualizaram-se dois esqueletos em 
estado de articulação: um em posição 
decúbito dorsal com braços cruzados 
sobre o abdômen e outro em decúbito 
ventral com as mãos amarradas para 
trás. Qual é a interpretação correta dessa 
cena?

(A) Enterramento primário e duplo.
(B) Enterramento secundário e simples.
(C) Enterramento simples e primário.
(D) Enterramento duplo e simples.
(E) Enterramento primário e simples.

23. A estimativa de idade de um esqueleto 
humano é realizada rotineiramente nas 
atividades relacionadas à identificação 
humana. Considerando que o método 
dental é o escolhido para o exame de 
um esqueleto humano de um subadulto 
de 9 anos, qual é o mais confiável para a 
estimativa?

(A) Método dental regressivo.
(B) Método dental histológico.
(C) Método da irrupção dental.
(D) Método do 3º molar.
(E) Método da mineralização dental.

24. Na análise de ossos misturados, 
é necessária uma classificação 
dos elementos encontrados para a 
quantificação do número mínimo de 
indivíduos. Utilizando-se do método da 
articulação, qual, dentre as apresentadas 
a seguir, possui o mais alto grau de 
confiança para a separação dos ossos 
misturados, com o objetivo de avaliá-
los como pertencente a um mesmo 
indivíduo?

(A) Clavícula/manúbrio.
(B) Fêmur/patela.
(C) Vértebras.
(D) Tíbia/fíbula.
(E) Crânio/atlas.
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25. Analisando um esqueleto humano no 
laboratório de antropologia forense 
verificaram-se diversas lesões no 
esqueleto, com várias características: 
1- “asa de borboleta”, 2- orifício de 
entrada de projétil de arma de fogo e 
3- bordas esbranquiçadas (diferentes 
da cor do restante do osso). Tais 
lesões são provenientes de traumas, 
respectivamente:

(A) contundente, cortante e perfurocortante.
(B) contundente, perfurocontundente e 

antemortem. 
(C) perfurocortante, contundente e inciso.
(D) cortante, perfurante e perfurocortante.
(E) contundente, perfurocontundente e post-

mortem.

26. No osso, existe o sistema de Havers, 
formado pelo canal e suas lamelas 
circundantes. Na diferenciação da 
espécie, microscopicamente, são 
observados: forma, diâmetro, direção 
e número de canais de Havers por área 
de tecido ósseo. Humanos apresentam 
sistema de Havers

(A) circulares e paralelos ao longo eixo do osso.
(B) elípticos e transversais ao longo eixo do 

osso.
(C) circulares e pouco numerosos.
(D) elípticos e com distribuição heterogênea.
(E) elípticos e pouco numerosos.

27. Na biomecânica das fraturas ósseas,              
um osso longo

(A) resiste mais à força de compressão do que 
de tensão.

(B) resiste mais à força de tensão do que de 
compressão.

(C) resiste igualmente às forças de tensão e de 
compressão.

(D) que retorna a sua forma original após a carga 
ser removida está na fase de deformação 
plástica.

(E) que não retorna a sua forma original após 
a carga ser removida está na fase de 
deformação elástica. 

28. Em uma escavação, a cova é considerada 
uma unidade tafonômica, pois os 
remanescentes ósseos lá depositados 
são afetados por diversos fenômenos 
após a sua deposição. Um desses 
fenômenos é a bioturbação, que pode 
ser considerada 

(A) a sedimentação pela água.
(B) o efeito mecânico que deforma o material 

orgânico lá depositado.
(C) a mistura de solo e do material orgânico 

pela ação de plantas e animais.
(D) o efeito químico que deforma o material 

orgânico lá depositado.
(E) a decomposição do material orgânico pela 

ação do ph do solo.

29. Identificação é o processo pelo qual se 
determina a identidade de uma pessoa 
ou de uma coisa. As características que 
não se alteram ao longo do tempo de vida 
de um indivíduo e aquelas que resistem 
mesmo após a morte são consideradas:

(A) requisitos biológicos: perenidade e 
classificabilidade, respectivamente.

(B) requisitos técnicos: praticabilidade e 
perenidade, respectivamente.

(C) requisitos biológicos: imutabilidade e 
unicidade, respectivamente.

(D) requisitos biológicos: unicidade e 
perenidade, respectivamente.

(E) requisitos biológicos: imutabilidade e 
perenidade, respectivamente.

30. De acordo com a INTERPOL, qual dos 
seguintes métodos deve ser confirmado 
por outros métodos de identificação?

(A) Genética.
(B) Odontologia.
(C) Impressão digital.
(D) Reconhecimento visual.
(E) Papiloscopia.

 DOCUMENTOS TÉCNICOS

 
31. Em relação ao Relatório (Laudo), assinale 

a alternativa correta.
(A)  Pode ser requisitado apenas para fins 

particulares. 
(B)  Não segue nenhuma regra ou forma 

específica .
(C)  É determinado por uma autoridade policial 

ou judiciária a um ou mais profissionais 
nomeados e comprometidos na forma da 
Lei.  

(D)  É elaborado por Perito Oficial somente.  
(E)  Na “Discussão” do Relatório, o Perito 

descreve minuciosamente o que concluiu 
sobre os fatos analisados no exame 
Pericial.  
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32. Assinale a alternativa correta.
(A)  Documentos Médicos Legais podem ser 

requisitados apenas por Juízes de Direito 
em processos Cíveis.  

(B)  O Atestado Médico pode ser elaborado e 
assinado pela secretária ou atendente do 
médico ou cirurgião-dentista  

(C)  O Laudo ou Relatório e o Parecer são 
documentos de igual importância e utilidade 
legal. 

(D)  O Laudo somente pode ser elaborado após 
o exame pericial direto. Nunca pode ser 
feito por meio de exame pericial indireto.

(E)  A Notificação compulsória é obrigatória 
e o médico que deixar de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação 
é compulsória está sujeito à pena de 
detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa, conforme Art. 269, Código Penal – 
Decreto Lei 2848/40.

33. Sobre Documentos Médicos Legais, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os documentos médicos legais são 
classificados de acordo com a sua 
procedência, finalidade e conteúdo.  

(B)  O Laudo pode ser emitido por quaisquer 
profissionais, desde que possuam curso 
superior em quaisquer áreas de estudo e 
sem que estejam sendo nomeados pela 
justiça. É um documento particular.    

(C)  No Parecer Técnico, não é necessário 
conter os dados do médico ou dentista, 
como nome, endereço, especialidade (se 
houver) e o nº do registro em seu conselho 
profissional competente.   

(D)  O documento médico legal oficial é 
documento oficioso, emitido por um órgão 
oficial ou por um profissional que esteja em 
cargo ou função pública.

(E)  O documento médico legal administrativo 
pode ser emitido às empresas, instituições 
e repartições, sem a necessidade de elas 
fazerem parte de processo judicial. 

34. Assinale a alternativa correta. 
(A)  A falsificação de Atestado Médico está 

tipificada no Art. 302 do Código Penal 
Brasileiro.

(B)  A pena para o profissional que emitir 
Atestado falso é de 1(um) a 2(anos) de 
prisão e multa.

(C)  No Atestado Médico, deve ser descrito 
o período em que o paciente esteve sob 
consulta e/ou tratamento (exemplo: manhã, 
tarde ou noite).

(D)  O Atestado Médico deve ser cobrado pelo 
profissional que o está emitindo. 

(E)  Tanto o Atestado Médico como a Declaração 
de Comparecimento podem ser assinados 
pela secretária ou recepcionista do médico, 
desde que ela possua o carimbo dele.  

35. Referente ao documento Médico Legal 
“Atestado Médico”, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Está previsto no artigo 710 do Código de 
Ética Médica: “é vedado a todo médico 
fornecer atestados sem ter praticado o ato 
profissional que o justifique, ou que não 
corresponda à verdade”.  

(B)  É um direito do paciente, sendo um 
documento cujo conteúdo é de inteira 
responsabilidade do médico que o emitiu. 
Esse documento deve conter o parecer 
técnico conclusivo das consultas e dos 
exames médicos realizados, informando o 
estado de saúde do paciente.

(C)  A comercialização de atestados e receitas 
médicas é um ato legal, previsto no Código 
Civil.

(D)  Somente o médico responde por falsificação 
de atestado, sendo que o paciente que o 
apresentou é considerado leigo e não é 
responsabilizado judicialmente.

(E)  Qualquer médico inscrito ou não inscrito 
no CRM (Conselho Regional de Medicina) 
pode emitir um atestado. 

36. Sobre a Declaração de Óbito, é correto 
afirmar que

(A)  "declaração de óbito" é o nome do formulário 
oficial no Brasil, em que se atesta a morte, 
devendo ser emitida apenas pelo médico 
legista.   

(B)  qualquer profissional da área da saúde pode 
emitir atestado de óbito. 

(C)  a declaração de Óbito é composta por 2 
(duas) vias autocopiativas, pré-numeradas 
sequencialmente, fornecidas pelo Ministério 
da Saúde e distribuída pelas Secretarias 
Estaduais e Municipais de saúde conforme 
fluxo padronizado para todo o País.

(D)  a Declaração de Óbito, segundo o 
CREMESP, é o documento-base do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade 
do Ministério da Saúde (SIM/MS).

(E)  os dados de óbitos são importantes apenas 
por sua função legal, não sendo possível 
conhecer a situação de saúde da população 
do País.
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37. Referente à Declaração de Óbito,              
assinale a alternativa correta.

(A)   Não é emissão exclusiva de ato médico, 
segundo a legislação do País.

(B)  O médico deve preencher a Declaração de 
Óbito contendo os dados de identificação 
com base em um documento da pessoa 
falecida. Na ausência de documento, caberá 
ao médico  preencher somente a causa da 
morte.

(C)  O médico pode preencher a Declaração de 
Óbito sem pessoalmente examinar o corpo 
e constatar a morte.

(D)  O médico não pode cobrar pela emissão 
da Declaração de Óbito, salvo se tratar-se 
de paciente particular a quem não vinha 
prestando assistência.

(E)  O médico pode preencher a Declaração de 
Óbito apenas em caso de morte natural.  

38. Em relação à Declaração de Óbito, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O médico deve emitir Declaração de Óbito 
em caso de óbito fetal, mesmo em casos 
com gestação de menos de 20 semanas, ou 
peso menor que 500 gramas, ou estatura 
menor que 25 centímetros.  A emissão da 
D.O. não é facultativa segundo a legislação 
brasileira, e sim,  obrigatória.

(B)  A Declaração de Óbito por morte natural 
nunca pode ser emitida pelo médico que 
vinha acompanhando a(o) paciente. 

(C)  Em caso de morte natural sem assistência 
médica, o médico do SVO é quem emite a 
declaração de óbito ou o médico do serviço 
público de saúde mais próximo do local 
onde ocorreu o evento e, na sua ausência, 
qualquer médico, nas localidades sem SVO. 

(D)  Em caso de morte violenta, o médico legista 
é quem emite a Declaração de Óbito, 
devendo fazê-lo em até 48 horas após o 
evento violento e a morte propriamente dita.

(E)  Em caso de morte violenta, em localidade 
sem IML, a Declaração de óbito pode ser 
emitida por qualquer profissional da área da 
saúde, desde que seja da localidade onde 
ocorreu a morte.

39. Assinale a alternativa INCORRETA 
referente aos Documentos Médicos 
Legais.

(A)  O termo “Legal” refere-se a tudo que é 
relativo ou está em conformidade com a 
lei.  

(B)  São documentos que podem ser utilizados 
quando o médico ou cirurgião-dentista 

emite um esclarecimento à justiça sobre um 
assunto de sua competência.  

(C)  Quanto a sua procedência, podem ser 
classificados em oficial ou oficioso.   

(D)  Quanto a sua finalidade, podem ser 
classificados em administrativo ou oficial. 

(E)  Quanto ao conteúdo, somente podem ser 
verdadeiros.

40. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)  Atestado Médico e Declaração de 

Comparecimento devem conter o CID 
obrigatoriamente.

(B)  A inserção de informações do tipo “devendo 
permanecer em repouso absoluto” 
não se aplica    às Declarações de 
Comparecimento. 

(C)  A inserção da informação do grau 
de parentesco ou relacionamento 
do acompanhante com o paciente 
é facultativa nas Declarações de 
Comparecimento. 

(D)  “Parecer” médico ou odontológico 
não obedece uma forma fixa para sua 
elaboração.

(E)  O Parecer possui dever de veracidade 
meramente moral.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
   
41. Em relação às perícias de identificação, 

assinale a alternativa correta.
(A) É um processo discutível no meio acadêmico, 

pois não está embasada em procedimentos 
científicos sólidos.

(B) Tal processo pode efetivar-se no vivo e 
no morto, porém tem limitações e não é 
utilizada no estudo dos esqueletos e ossos 
isolados.

(C) É um processo cientificamente consolidado 
e deverá ser assinado por uma autoridade 
judicial.

(D) As perícias, no processo de identificação, 
são tecnicamente divididas em um primeiro 
registro dos dados, um segundo registro 
para comparação e na identificação 
propriamente dita.

(E) É o que determina a identidade subjetiva, 
tida como a sensação que cada indivíduo 
tem do que foi, e do que ele mesmo será.
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42. Sobre a identificação médico-legal, 
assinale a alternativa correta.

(A) Sempre é feita por legistas.
(B) Utiliza o DNA como elemento de 

caracterização do sexo do indivíduo.
(C) Leva em conta o estudo da raça, o retrato 

falado, a himenologia, a dactiloscopia de 
Vucetich e o estudo do DNA.

(D) Em relação à espécie, deve-se levar 
em consideração a divisão em cinco 
tipos étnicos fundamentais: caucásico, 
mongólico, negroide, indiano e australoide.

(E) É sinônimo de identificação judiciária, 
independe de conhecimentos médicos 
e está fundamentada no uso dos dados 
antropométricos e antropológicos para 
a identidade civil e caracterização dos 
criminosos.

43. De acordo com o sistema dactiloscópico 
de Vucetich, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência 
correta.

1. Verticilo.
2. Presilha externa.
3. Presilha interna.
4. Arco.

(  ) Um delta à direita do observador.
(  ) Ausência de deltas.
(  ) Presença de dois deltas. 
(  ) Um delta à esquerda do observador.

(A) 1 – 3 – 4 – 2.
(B) 3 – 4 – 1 – 2.
(C) 2 – 4 – 1 – 3. 
(D) 1 – 2 – 4 – 3. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1.

44. Em relação ao processo de 
reconhecimento, assinale a alternativa 
correta.

(A) É o ato de certificar-se, conhecer de novo, 
afirmar conhecer o qual deverá ser realizado 
por perito criminal.

(B) É uma afirmação laica de um parente ou 
conhecido sobre alguém que diz conhecer, 
portanto não pode ser utilizado como rotina 
em repartições médico-legais.

(C) É uma perícia de identificação objetiva 
que se dá por comparação dos registros 
dentários e dados antropométricos.

(D) É um conjunto de técnicas específicas 
empregadas para que se tenha a identidade.

(E) A pessoa que reconhece, normalmente, 
assina um termo de reconhecimento cujos 
formulários estão disponíveis nos institutos 
médico-legais.

45. Durante um exame de conjunção carnal, 
o legista observou retalhos de hímen roto 
pelo coito, os quais se retraem formando 
verdadeiros trabéculos. Assinale a 
alternativa que corresponde ao achado 
descrito pelo perito.

(A) Víbices himenais.
(B) Entalhes himenais. 
(C) Vestíbulo da vagina.
(D) Carúnculas mirtiformes.
(E) Chanfraduras himenais.

46. Sobre a perícia dos crimes sexuais, 
assinale a alternativa correta.

(A) Poderá ser realizada por qualquer Perito 
Oficial.

(B) Na maioria das vezes, a ruptura himenal 
é o elemento essencial no diagnóstico da 
conjunção carnal.

(C) Não há como determinar a conjunção carnal 
nos casos de mulheres com vida sexual 
pregressa.

(D) Na virgem, exames como pesquisa de 
PSA e pesquisa de espermatozoides são 
obrigatórios para fundamentar a conjunção 
carnal.

(E) O exame de DNA em nada auxilia a perícia 
dos crimes sexuais, pois sua aplicação 
prática se limita à antropologia forense.
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47. Uma adolescente de 15 anos, 
acompanhada pela mãe, chega ao IML 
com histórico de escoriação em cotovelo, 
hiperemia vaginal e hímen íntegro. Sobre 
a perícia dos crimes sexuais, assinale a 
alternativa correta.

(A) A hiperemia vaginal determina o crime de 
estupro, pois foi causada pelo atrito do 
pênis com a mucosa vaginal.

(B) A hiperemia vaginal determina o crime 
de estupro, pois foi causada por doença 
sexualmente transmissível.

(C) A escoriação do cotovelo determina tentativa 
de luta ou fuga.

(D) A simples afirmação da hiperemia vaginal 
e da escoriação no cotovelo não permite 
afirmar com segurança que a pessoa sofreu 
violência sexual.

(E) A perícia deve orientar suas conclusões no 
sentido de valorizar as lesões encontradas, 
não de estabelecer o nexo causal com o 
alegado fato.

48. Assinale a alternativa que corresponda a 
descrição de um hímen complacente.

(A) Hímen com membrana crivada por várias 
aberturas.

(B) Hímen com septos delimitando dois orifícios.
(C) Hímen com propriedade elástica.
(D) Hímen fibroso e inelástico.
(E) Hímen sem abertura.

49. Assinale a alternativa que corresponde 
à forma atípica de gravidez que consiste 
na fecundação de dois ou mais óvulos de 
ciclos diferentes.

(A) Gemeliparidade univitelina.
(B) Superfecundação.
(C) Gravidez extrauterina.
(D) Gravidez molar.
(E) Superfetação.

50. Assinale a alternativa que caracteriza o 
caso em que a mulher finge-se de grávida, 
com má fé, por diversos propósitos. 

(A) Suposição de gravidez.
(B) Simulação de gravidez.
(C) Dissimulação da gravidez.
(D) Metassimulação da gravidez.
(E) Aclamação da gravidez.

51. Assinale a alternativa que apresenta um 
sinal de probabilidade utilizado no exame 
objetivo para o diagnóstico de gravidez.

(A) Amenorreia.
(B) Máscara gravídica.
(C) Desejos e inversões do apetite.
(D) Pigmentação da linha alba.
(E) Lanugem.

52. Involução uterina, colo amolecido e 
frouxo, vagina espaçosa, ampla e pálida 
são sinais de

(A) gemiparidade.
(B) retenção fetal.
(C) gravidez extrauterina.
(D) gravidez anembrionária.
(E) puerpério.

53. A congestão repentina e momentânea 
da uma região do corpo atingida pelo 
trauma é chamada de

(A) equimose.
(B) bossa sanguinolenta.
(C) hematoma.
(D) petéquias.
(E) rubefação.

54. Assinale a alternativa que corresponda 
a modalidade de ferimento produzida 
pela penetração de um objeto afiado e 
consistente em qualquer parte do corpo.

(A) Empalamento.
(B) Arrancamento.
(C) Encravamento.
(D) Espotejamento. 
(E) Esgorjamento.

55. As lesões produzidas por bolsas de ar 
(air bag) são consideradas lesões

(A) cortantes.
(B) incisas.
(C) punctórias.
(D) contusas. 
(E) perfurantes.

56. De acordo com a transferência de energia 
de um objeto mecânico para o nosso 
corpo, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1. Contato por meio de uma superfície.
2. Contato por uma ponta.
3. Contato por uma borda aguçada.
(  ) Instrumento perfurante.
(  ) Instrumento  contundente.
(  ) Instrumento cortante.
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(A) 3 – 2 – 1.
(B) 2 – 3 – 1.
(C) 3 – 1 – 2.
(D) 2 – 1 – 3.
(E) 1 – 3 – 2.

57. A equimose e o hematoma são exemplos 
de lesões classificadas como 

(A) perfurantes.
(B) perfurocortantes.
(C) contusas.
(D) perfurocontundentes.
(E) cortantes.

58. Quando há verdadeira trituração dos 
diversos planos do seguimento atingido, 
com ou sem abertura da pele, a lesão é 
denominada

(A) esmagamento.
(B) asfixia.
(C) hematoma.
(D) bossa sanguínea.
(E) fratura.

59. Como é denominado o arrancamento 
traumático da epiderme por 
deslizamento?

(A) Entorse.
(B) Tumefação.
(C) Ferida contundente.
(D) Víbice.
(E) Escoriação.

60. São exemplos de instrumentos 
perfurantes:

(A) foice, faca e pau.
(B) projétil de arma de fogo e dentes.
(C) agulha e furador de gelo.
(D) pedra, pau e chão.
(E) machado, foice e facão.

61. Lesão em forma de botoeira, com um 
dos ângulos mais agudo que o outro, 
predomínio da profundidade sobre a 
extensão e cauda de escoriação são 
características de lesão produzida por 
instrumento

(A) contundente.
(B) perfurante.
(C) cortante.
(D) perfurocortante.
(E) perfurocontundente.

62. Ferimento de forma linear, com 
regularidade das bordas, regularidade 
do fundo da lesão, ausência de vestígios 
traumáticos em torno da ferida e 
hemorragia sempre abundante são 
características de lesão produzida por 
instrumento

(A) contundente.
(B) perfurante.
(C) cortante.
(D) perfurocortante.
(E) perfurocontundente.

63. Ferimento de forma arredondada, bordas 
invertidas, orla de escoriação, zona 
de tatuagem, zona de esfumaçamento 
e zona de compressão de gases são 
características típicas de entrada de tiro

(A) de raspão. 
(B) encostado. 
(C) de curta distância.
(D) à distância.
(E) à longa distância.

64. Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica encontrada no orifício de 
saída das lesões por projétil de arma de 
fogo.

(A) Câmara de mina de Hoffmann.
(B) Sinal de Benassi.
(C) Bordas regulares.
(D) Bordas reviradas para fora.
(E) Zona de chamuscamento.

65. A lesão da pele, de forma circular, de 
consistência endurecida, com bordas 
altas, leito deprimido e tonalidade 
branco-amarelada, conhecida como 
marca de Jellinek, é típica de

(A) afogamento.
(B) asfixia.
(C) choque elétrico.
(D) degolamento.
(E) enforcamento.

66. A asfixia violenta causada por 
compressão do tórax denomina-se

(A) afogamento.
(B) confinamento.
(C) engasgo.
(D) sufocação direta.
(E) sufocação indireta.
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67. Um cadáver apresenta sulco na 
região cervical de sentido horizontal, 
de profundidade uniforme, sem 
descontinuidade. Assinale a alternativa 
que apresenta a modalidade de asfixia 
mecânica correspondente a esse caso.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento.
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

68. Assinale a alternativa que corresponde à 
modalidade de asfixia mecânica que se 
caracteriza pela constrição do pescoço 
por um laço fixo, com o peso do próprio 
corpo da vítima agindo como força ativa.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento. 
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

69. Assinale a alternativa que apresenta o 
tipo de asfixia mecânica que é sempre 
homicida, sendo impossível a forma 
suicida ou acidental.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento. 
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

70. Em relação à morte por afogamento, 
assinale a alternativa correta.

(A) É motivada pela obstrução das vias 
respiratórias por substâncias pulverulentas 

(B) Nunca poderá ser de etiologia homicida.
(C) Casos em que o indivíduo, ao tocar na água, 

morre por inibição constituem os afogados 
brancos de Parrot.

(D) O cogumelo de espuma é um sinal 
patognomônico do afogado.  

(E) É comum encontrar corpo estranho 
obstruindo a glote. 

71. Em relação à tanatologia forense, 
assinale a alternativa correta.

(A) É a parte da medicina legal que estuda o 
trauma e suas consequências.

(B) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio 
à avaliação da atividade circulatória como 
indicativo de morte real.

(C) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio 
à avaliação da atividade cerebral como 
indicativo de morte real.

(D) A morte é explicada pela falência de um 
órgão nobre e indispensável à saúde do 
indivíduo.

(E) O coma aperceptivo é o estágio definidor na 
morte.

72. Assinale a alternativa correta em relação 
ao destino do cadáver.

(A) Inumação é o destino mais comum, porém 
há a obrigatoriedade da necropsia.

(B) Uma das maiores resistências à cremação é 
o sentimentalismo.

(C) A cremação é o processo mais higiênico e 
poderá ser realizada em qualquer tipo de 
morte.

(D) Do ponto de vista médico-legal, a cremação 
não apresenta inconvenientes.

(E) Peças anatômicas e partes de cadáveres 
necessitam de preenchimento de declaração 
de óbito para o sepultamento.

73. Assinale a alternativa que corresponde 
ao desenterramento do cadáver e tem 
como uma de suas finalidades atender 
os reclamos da justiça.

(A) Exumação. 
(B) Inumação simples.
(C) Imersão.
(D) Liquefação do cadáver.
(E) Virtópsia.

74. Em relação às causas jurídicas da morte, 
assinale a alternativa correta.

(A) Deve deter-se apenas ao exame do corpo.
(B) Lesões de defesa direcionam a causa para 

suicídio.
(C) O mecanismo de morte é quem determina a 

causa jurídica.
(D) Busca determinar hipóteses de homicídio, 

suicídio ou acidente.
(E) A sede dos ferimentos no cadáver não 

auxilia na interpretação da causa jurídica da 
morte.

75. Considera-se morte relativa
(A) a morte por causa conhecida. 
(B) a suspenção aparente de algumas funções 

vitais.
(C) a suspensão total e definitiva de todas as 

funções vitais.
(D) a suspensão de algumas atividades vitais, 

não sendo possível recuperá-las.
(E) a abolição efetiva e duradoura de algumas 

funções vitais, sendo possível a recuperação 
de algumas delas.
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76. Assinale a alternativa que apresenta um 
fenômeno abiótico imediato.

(A) Livor de hipóstase.
(B) Manchas de posição. 
(C) Resfriamento cadavérico. 
(D) Rigidez cadavérica.
(E) Perda da consciência.

77. O pergaminhamento da pele, a 
modificação dos globos oculares e o 
decréscimo do peso são fenômenos 
consecutivos de morte causados

(A) pelo algor mortis.
(B) pela liquefação corpórea.
(C) pelo estado de putrefação. 
(D) pela desidratação cadavérica. 
(E) pelas alterações típicas do afogado.

78. Assinale a alternativa correta em relação 
ao esfriamento cadavérico.

(A) Tem a “máscara da morte” como sua 
principal característica. 

(B) A abolição da motilidade e do tônus muscular 
é característica desse fenômeno.

(C) Observa-se uma rigorosidade precisa, 
atingindo temperaturas muito baixas em 48 
horas. 

(D) Com a falência do sistema termorregulador, 
a tendência é equilibrar a temperatura do 
corpo com a do ambiente. 

(E) Por não ter um parâmetro de absoluta 
precisão, não é utilizado na estimativa do 
tempo aproximado de morte.

79. Sobre os livores cadavéricos, assinale a 
alternativa correta.

(A) São característicos da saponificação. 
(B) São encontrados apenas em morte por 

asfixia. 
(C) Permanecem até a fase liquefativa da 

putrefação.
(D) Estão notadamente presentes, 

especialmente nas pessoas de pele negra.
(E) São provocados pelo acúmulo de sangue 

nas regiões de declive por ação da 
gravidade.

80. Assinale a alternativa correta em relação 
à rigidez cadavérica.

(A) É característica de regiões frias. 
(B) Tem início 8 horas após a morte. 
(C) A rigidez desaparece quando se inicia a 

putrefação.
(D) Manifesta-se em primeiro lugar nos 

membros inferiores.
(E) É causada pelo acúmulo de gases produzido 

pelas bactérias. 
 
81. Qual é o fenômeno cadavérico que 

se caracteriza pela rigidez abrupta, 
generalizada e violenta, sem o 
relaxamento muscular que precede a 
rigidez comum?

(A) Rigor Mortis.
(B) Livor Mortis.
(C) Algor Mortis.
(D) Espasmo cadavérico.
(E) Abolição da motilidade.

82. São fenômenos transformativos 
destrutivos:

(A) autólise e putrefação. 
(B) autólise e fossilização.
(C) calcificação e corificação.
(D) putrefação e mumificação.
(E) liquefação e saponificação. 

83. Assinale a alternativa correspondente ao 
fenômeno transformativo que ocorre com 
o cadáver do feto dentro do útero materno, 
caracterizado pelo destacamento de 
retalhos da epiderme e pela tonalidade 
avermelhada do tegumento.

(A) Adipocera.
(B) Autólise.
(C) Coliquação.
(D) Maceração.
(E) Petrificação. 

84. Assinale a alternativa correta em relação 
à saponificação.

(A) É um fenômeno imediato de morte.
(B) É mais comum em magros e caquéticos.
(C) Impossibilita a realização de uma necropsia 

eficiente.
(D) Clima seco e ambiente arejado favorecem 

esse processo.
(E) Transforma o cadáver em uma substância 

de consistência untosa, mole e quebradiça.
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85. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Calcificação se caracteriza pela 
petrificação de fetos mortos retidos na 
cavidade uterina.

II. Na corificação, o cadáver é submetido 
à baixíssima temperatura por um tempo 
prolongado. 

III. Litopédios são cadáveres que foram 
acolhidos em urnas metálicas de zinco 
fechadas hermeticamente. 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

86. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Morte natural é aquela oriunda de um 
estado mórbido adquirido ou de uma 
perturbação congênita.

II. A morte violenta tem origem por ação 
externa e, mais raramente, interna, 
incluindo-se o homicídio, o suicídio e o 
acidente. 

III. A morte de causa suspeita é aquela que 
ocorre de forma duvidosa e sobre a qual 
não se tem evidência de ter sido de causa 
natural ou de causa violenta.

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

87. Assinale a alternativa correspondente ao 
conceito de morte agônica.

(A) É sinônimo de catalepsia.
(B) É aquela que se arrasta por dias.
(C) É aquela de efeito imediato e instantâneo.
(D) É aquela que possibilita à vítima 

sobrevivência de algumas horas.
(E) É aquela que ocorre em menos de vinte e 

quatro horas do início dos sintomas.

88. Sobre a  perícia do tempo de 
sobrevivência, assinale a alternativa 
correta.

(A) Sobrevivência é o período de tempo que vai 
desde o evento danoso até a morte.

(B) A entomologia forense é peça fundamental 
na determinação da sequência de morte. 

(C) É uma perícia controversa e, aos poucos, 
está sendo abandonada do ambiente 
médico-legal. 

(D) Vivência é o período que se caracteriza pelo 
sofrimento psíquico desde o momento do 
nascimento até o óbito.

(E) Exames toxicológicos e de DNA são 
imprescindíveis para uma correta avaliação 
do tempo de sobrevivência.

89. Em relação às perícias do tempo de 
sobrevivência, é correto afirmar que 
comoriência é 

(A) a condição probante de se determinar a 
causa da morte.

(B) o Instituto jurídico que determina o 
ordenamento dos procedimentos técnicos 
periciais.

(C) a condição de determinar as transformações 
cadavéricas e suas consequências jurídicas.

(D) a possibilidade de determinar a causa e o 
efeito do óbito e sua repercussão na esfera 
jurídico-social.

(E) o instituto jurídico que admite mortes 
simultâneas de duas ou mais pessoas que 
morrem no mesmo momento.

90. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A prova histológica e a microscopia 
eletrônica apresentam resultados 
irrelevantes na perícia das lesões intra 
vitam e post mortem. 

II. O diagnóstico diferencial entre as lesões 
produzidas em vida ou depois da morte 
possibilita a elucidação de muitos 
conflitos sociais.

III. A perícia das lesões intra vitam e post 
mortem fundamenta-se nas alterações 
através do mecanismo de reação de 
defesa do organismo.

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.
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91. Assinale a alternativa que apresenta uma 
reação vital.

(A) Flictenas putrefativas. 
(B) Cogumelo de espuma.
(C) Coagulação sanguínea.
(D) Mancha verde abdominal.
(E) Destacamento da epiderme. 

92. Sobre necropsia médico-legal, assinale     
a  alternativa correta.

(A) Deverá ser feita, no mínimo, 12 horas após 
o óbito.

(B) É de caráter opcional e requer autorização 
da família.

(C) Determina a morte violenta e a morte de 
causa suspeita. 

(D) Na justiça, é utilizada apenas para 
estabelecer a causa jurídica do óbito.

(E) É considerada a “segunda” mais importante 
das perícias, pois é superada pelo exame 
de corpo de delito.

93. Assinale a alternativa correta a respeito 
do embalsamamento.

(A) Consiste em introduzir, nos vasos do cadáver, 
líquidos desinfetantes, conservadores e de 
alto poder germicida.

(B) É o acondicionamento do cadáver em 
recipientes aromatizados para fins 
religiosos.

(C) É o acondicionamento do cadáver 
em temperaturas abaixo do ponto do 
congelamento. 

(D) É realizado e regulado pelos profissionais 
de funerárias. Deve ser supervisionado por 
uma autoridade judicial.

(E) É o processo de congelação de restos 
humanos que poderá ser realizado ou 
supervisionado por qualquer profissional de 
saúde.

94. A admiração pelo próprio corpo ou o                                                                                             
culto exagerado da sua própria 
personalidade pode se apresentar 
como uma perversão da sexualidade 
denominada 

(A) autoerotismo. 
(B) erotismo. 
(C) erotomania. 
(D) exibicionismo.
(E) narcisismo.

95. A atração por mulheres desasseadas, 
sujas, de baixa condição social e 
higiênica pode se apresentar como uma 
perversão da sexualidade denominada

(A) dolismo.
(B) donjuanismo.
(C) edipismo. 
(D) fetichismo.
(E) riparofilia.

96. Como se denominam o desejo e a 
satisfação sexual realizados com o 
sofrimento da pessoa amada, exercidos 
pela crueldade do pervertido, muitas 
vezes levando à morte?

(A) Bestialismo.
(B) Necrofilia.
(C) Pigmalianismo.
(D) Sadismo. 
(E) Zoofilia.

97. Assinale a alternativa que configura o 
crime de infanticídio.

(A) Matar um recém-nascido.
(B) Matar, sob a influência do estado puerperal, 

o próprio filho, durante o parto ou logo após.
(C) Expor ou abandonar recém-nascido, com 

auxílio do cônjuge, para desonra própria ou 
satisfação pessoal.

(D) É o mesmo que homicídio realizado por 
um infante. Tem características próprias 
e é regido pelo estatuto da criança e do 
adolescente.  

(E) Matar, sob a influência da puberdade, os 
próprios pais ou irmãos. Tem regimento 
próprio no estatuto da criança e do 
adolescente.

98. Em uma perícia dos casos de infanticídio, 
dentre as alternativas a seguir, o que se 
considera prova de vida extrauterina?

(A) Tumor do parto.
(B) Céfalo-hematoma.
(C) Docimásias pulmonares.
(D) Presença de livores hipostáticos.
(E) Lesões do crânio, das meninges e do 

cérebro.
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99. Em relação à antropologia forense, 
assinale a alternativa correta.

(A) Identidade é o resultado do processo 
determinado pelo estado, no qual o indivíduo 
se cadastra no instituto de identificação civil 
do seu estado.

(B) Identidade é o conjunto de características 
que individualiza uma pessoa, tornando-a 
diferente das demais.

(C) Identidade é o registro único, de caráter 
universal, em que o indivíduo se torna 
cidadão reconhecido pelo estado.

(D) Identidade é uma perícia criminal e deverá 
ser realizada por um perito papiloscopista.

(E) Identidade é uma convenção civil e 
representa legalmente as semelhanças dos 
indivíduos que vivem em sociedade.

100. Assinale a alternativa que apresenta os 
cinco fundamentos técnicos e biológicos 
para uma Identificação ser considerada 
aceitável.

(A) Unicidade; tolerabilidade; perenidade; 
praticabilidade e classificabilidade.  

(B) Individualidade; mutabilidade; objetividade; 
praticabilidade e classificabilidade.   

(C) Unicidade; imutabilidade; perenidade; 
praticabilidade e classificabilidade.   

(D) Unicidade (individualidade); imutabilidade; 
perenidade; assertividade e particularidade.   

(E) Unicidade (individualidade); objetividade; 
perenidade; assertividade e particularidade.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.
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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na 
Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o  cargo corresponde àquele para o qual você 
se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva 
de Estudo de Caso. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para 
transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso e para o preenchimento da Folha de 
Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a  
transcrição da Versão Definitiva da Discursiva de Estudo de Caso. Após 60 (sessenta) minutos do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o caderno de questões. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinarem o envelope de retorno.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva 
da Discursiva de Estudo de Caso, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato  poderá  levar  consigo  
o  Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 
eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Língua Portuguesa 01 a 10

Discursiva de Estudo de Caso     02

Informática 11 a 15

Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal 16 a 20

Identificação Humana 21 a 30

Documentos Técnicos 31 a 40

Conhecimentos Específicos 41 a 100

04
LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

PROVA

PROVA
 04

Nome do Candidato  Inscrição

PERITO MÉDICO LEGISTA -  MÉDICO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA - ITEP

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017

NÍVEL SUPERIOR - TARDE

Composição  do  Caderno 
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  Atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  Conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar    
a resposta de cada questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento 
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas 
permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA  -  R A S C U N H O

1. Um cadáver, em avançado estado de decomposição foi encontrado em um canavial. Observam-se 
ossos livres e aparentes, presos por alguns ligamentos, cabeça destacada do corpo, mandíbula, 
esterno, costelas, vértebras e ossos longos dos membros desarticulados. Notam-se ainda 
características clássicas de estado avançado de decomposição no corpo encontrado. Apresente 
e explique as principais características em cada fase de evolução da marcha da putrefação 
apontando o período em que esse cadáver é classificado.

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________
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15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________

2. Um corpo deu entrada no Instituto Médico Legal, com história de óbito por acidente de trânsito. 
O cadáver é do sexo masculino, medindo cerca de 180 centímetros de altura e 48 anos de idade. 
Observa-se enrijecimento generalizado da musculatura, estrias e manchas violáceas em partes 
posteriores do corpo que permanecem fixas ao tentar mudar a posição do cadáver. Apresenta 
equimose de coloração violácea em região periorbital à esquerda, ferida contusa aberta em 
região frontal, fratura exposta em coxa esquerda e escoriação em face anterior da coxa direita. A 
Necropsia médico-legal deve ser um procedimento sistematizado. Descreva os aspectos técnicos 
mais relevantes que devem ser considerados na realização da inspeção externa da necropsia 
desse corpo e faça a estimativa do tempo de morte desse cadáver, justificando de acordo com os 
fenômenos post mortem apresentados.

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________
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14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Nossa bactéria interior

Hélio Schwartsman

Se a consciência já parece bastante 
misteriosa quando tentamos circunscrevê-
la a um cérebro humano, ela fica ainda mais 
impenetrável quando se considera que a 
própria noção de corpo humano pode ser 
inadequada.

Com efeito, já há alguns anos vem ganhando 
espaço na biologia e na medicina a ideia de 
que precisamos pensar o corpo humano não 
como uma entidade à parte, mas no conjunto 
de suas relações com o meio ambiente, em 
especial em relação a sua interação com 
espécies microscópicas com as quais vivemos 
em promiscuidade há dezenas de milhares 
de anos. Aqui, nós perdemos um pouco de 
nós para nos tornarmos um superorganismo, 
no qual outros seres vivos, notadamente 
aqueles que habitam nosso corpo, ganham 
importância.

Inicialmente, esses modelos foram utilizados 
para explicar com certo sucesso a obesidade 
(as floras intestinais de gordos e magros têm 
composições diferentes), doenças do intestino 
e moléstias cardíacas. Mas os pesquisadores 
foram ficando ambiciosos e agora falam no eixo 
cérebro-intestino, que parece desempenhar 
um papel em várias doenças mentais, incluindo 
transtornos de ansiedade, do afeto, autismo e 
até mesmo surtos psicóticos e Alzheimer. Não 
é que bactérias causem essas moléstias, mas 
modulam a manifestação e a severidade dos 
sintomas.

Particularmente interessante nesses 
modelos é que a flora intestinal é, em princípio, 
algo fácil de alterar com o uso de antibióticos, 
pro e prebióticos e de transplantes fecais. Já há 
quem fale em psicobióticos. É preciso dar um 
desconto ao entusiasmo dos pesquisadores, 
mas não há dúvidas de que é um campo 
promissor.

Vale destacar quanto de complexidade esse 
modelo acrescenta a nós mesmos. Deixamos 
de ser um corpo composto por 10 trilhões de 
células comandadas por 23 mil genes para 
nos tornarmos um bioma ao qual se somam 
100 trilhões de bactérias e 3 milhões de genes 
não humanos.

Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwart-
sman/2017/12/1940148-nossa-bacteria-interior.shtml>. Acesso em: 
11 dez. 2017.

1. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “[...] vivemos em promiscuidade 

há dezenas de milhares de anos.”, os 
verbos em destaque estão conjugados, 
respectivamente, no presente do subjuntivo 
e no pretérito perfeito do indicativo.

(B) Em “[...] esses modelos foram utilizados para 
explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”, o primeiro verbo em destaque está 
conjugado no pretérito imperfeito do 
subjuntivo e o segundo está na forma de 
infinitivo.  

(C) Em “[...] os pesquisadores foram ficando 
ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-
intestino [...]”, o primeiro verbo em destaque 
está conjugado no presente do indicativo e 
o segundo está conjugado no presente do 
subjuntivo. 

(D) Em “[...] nós perdemos um pouco de nós para 
nos tornarmos um superorganismo [...]”, o 
primeiro verbo em destaque está conjugado 
no pretérito imperfeito do indicativo e o 
segundo está na forma de infinitivo pessoal.

(E) Em “Não é que bactérias causem essas 
moléstias, mas modulam a manifestação 
[...]”, o primeiro verbo em destaque está no 
presente do subjuntivo e o segundo está no 
presente do indicativo. 

2. Assinale a alternativa em que todas 
as palavras seguem a mesma regra de 
acentuação. 

(A) Manifestação; várias; milhões.
(B) Princípio; bactéria; consciência. 
(C) Cérebro; nós; cardíacas.  
(D) Moléstias; psicobióticos; fácil.
(E) Fácil; bactéria; cérebro.
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3. Assinale a alternativa em que a 
classificação morfológica dada entre 
parênteses corresponde ao termo 
grifado. 

(A) “[...] Se a consciência já parece bastante 
misteriosa quando tentamos circunscrevê-
la [...]” (advérbio).

(B) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um 
cérebro humano [...]” (preposição).

(C) “[...] desempenhar um papel em várias 
doenças mentais [...]” (conjunção).

(D) “[...] para nos tornarmos um superorganismo 
[...]” (preposição).

(E) “[...] mas não há dúvidas de que é um campo 
promissor.” (pronome).

4. Assinale a alternativa em que o “a” 
sublinhado poderia levar o acento grave 
indicativo de crase.

(A) “[...] em especial em relação a sua interação 
com espécies microscópicas [...]”. 

(B) “[...] vem ganhando espaço na biologia e na 
medicina a ideia de que precisamos pensar 
[...]”.

(C) “[...] quando tentamos circunscrevê-la a um 
cérebro humano [...]”.

(D) “[...] nesses modelos é que a flora intestinal 
é, em princípio, algo fácil [...]”.

(E) “[...] esse modelo acrescenta a nós mesmos 
[...]”.

5. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um 

campo promissor.”, se o verbo em destaque 
for substituído por “existem”, o sujeito da 
oração passa a ser inexistente.  

(B) Em “[...] as floras intestinais de gordos e 
magros têm composições diferentes [...]”, o 
verbo em destaque recebe acento circunflexo 
para indicar o plural, concordando, assim, 
com os núcleos do sujeito composto “gordos 
e magros”. 

(C) Em “[...] notadamente aqueles que habitam 
nosso corpo [...]”, o termo em destaque 
desempenha função sintática de objeto 
direto do verbo “habitam”. 

(D) Em “[...] não há dúvidas de que é um campo 
promissor.”, se os verbos em destaque 
estivessem flexionados no pretérito perfeito, 
a frase seria reescrita da seguinte maneira: 
“não houveram dúvidas de que foi um 
campo promissor”. 

(E) Em “[...] perdemos um pouco de nós para 
nos tornarmos um superorganismo, no 
qual outros seres vivos [...]”, o termo em 
destaque poderia ser substituído por “em 
que”, sem gerar prejuízos ao texto. 

6. Assinale a alternativa em que o uso 
de vírgulas antes e depois do excerto 
sublinhado causaria prejuízo gramatical 
ao texto. 

(A) “Com efeito, já há alguns anos vem 
ganhando espaço na biologia e na medicina 
a ideia de que precisamos pensar o corpo 
humano [...]”

(B) “[...] esses modelos foram utilizados para 
explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”

(C) “Vale destacar quanto de complexidade 
esse modelo acrescenta a nós mesmos [...]”

(D) “Mas os pesquisadores foram ficando 
ambiciosos e agora falam no eixo cérebro-
intestino [...]”

(E) “[...] incluindo transtornos de ansiedade, 
do afeto, autismo e até mesmo surtos 
psicóticos e Alzheimer.”

7. Assinale a alternativa cuja palavra 
apresenta o mesmo número de fonemas 
da palavra “complexidade”.

(A) Pesquisadores.
(B) Impenetrável.
(C) Psicobióticos.
(D) Transplantes.
(E) Comandadas.

8. Assinale a alternativa correta a respeito 
do texto “Nossa bactéria interior”.

(A) Trata-se de um texto de alto nível 
argumentativo, o qual utiliza estratégias 
como intertextualidade, paráfrase, citação, 
ironia e exemplificação para comprovação 
de tese. A linguagem é predominantemente 
informal e conotativa. 

(B) Trata-se de uma sequência injuntiva que 
compõe um texto instrucional, no qual o 
autor busca instruir o leitor sobre as novas 
tendências científicas. Para tanto, utiliza-se 
de linguagem técnica e verbos no infinitivo.  

(C) Trata-se de um texto dissertativo, em que 
o autor apresenta fatos cronologicamente 
ordenados. Os verbos predominantemente 
no pretérito dão um tom pessoal ao texto, 
por meio do qual se apresenta uma tese 
bem delineada.

(D) Trata-se de um texto descritivo que compõe 
uma resenha, na qual o autor apresenta 
sua opinião diante de um fato cotidiano. 
Utilizam-se linguagem informal e verbos no 
presente para que as informações possam 
circular em todos os meios de comunicação. 



7 Perito Médico Legista - Médico

(E) Trata-se de um artigo com sequências 
argumentativas, que traz um fato atual e 
uma reflexão sobre esse fato. Utilizam-
se, prioritariamente, verbos no presente, e 
o uso de primeira pessoa do plural tem a 
função de aproximar autor e leitor. 

9. Considerando o texto “Nossa bactéria 
interior”, assinale a alternativa correta.

(A) Para o autor, a noção de corpo humano 
pode ser inadequada porque a consciência 
é impenetrável. 

(B) Em “Inicialmente, esses modelos foram 
utilizados para explicar com certo sucesso a 
obesidade [...]” (terceiro parágrafo), o termo 
em destaque faz uma referência anafórica a 
“outros seres vivos”.

(C) Apesar de acreditar nos pesquisadores, o 
autor considera que eles têm expectativas 
demasiadamente altas em relação ao uso 
de psicobióticos.

(D) O modelo de tratamento baseado na relação 
cérebro-intestino é complexo e demonstra 
como as bactérias podem causar doenças 
psíquicas. 

(E) O autor acredita que mente e corpo são 
elementos apartados, sendo que ambos 
estão isolados do meio ambiente. 

10. Assinale a alternativa correta. 
(A) Em “[...] esses modelos foram utilizados para 

explicar com certo sucesso a obesidade 
[...]”, a oração em destaque é subordinada 
substantiva objetiva direta.

(B) Em “É preciso dar um desconto [...]”, a 
oração em destaque desempenha a função 
de sujeito da oração principal. 

(C) Em “[...] falam no eixo cérebro-intestino, 
que parece desempenhar um papel em 
várias doenças mentais,[...]”, a oração 
em destaque é coordenada sindética 
explicativa. 

(D) Em “Não é que bactérias causem essas 
moléstias, mas modulam a manifestação 
e a severidade dos sintomas.”, a oração 
em destaque é subordinada adverbial 
concessiva.

(E) Em “[...] mas não há dúvidas de que é um 
campo promissor.”, a oração em destaque 
desempenha a função de objeto indireto da 
oração principal. 

INFORMÁTICA

11. “Adiciona novos recursos ao navegador 
Google Chrome ou modifica a 
funcionalidade de seus sites favoritos.”
Considerando o navegador Google 
Chrome (Instalação padrão, Versão 59 
em Português), a que o enunciado se 
refere?

(A)  Java.
(B)  Temas.
(C)  Flash.
(D)  Extensões. 
(E)  Widgets. 

12. Considerando o Sistema Operacional 
Ubuntu Linux (Versão 16.04, instalação 
padrão em português), qual é o nome 
dado ao gerenciador de arquivos padrão?

(A)  File Explorer. 
(B)  Ubuntu Explorer. 
(C)  Navigator. 
(D)  Nautilus.
(E)  Netscape.

13. Com base no aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer (Versão 5, instalação 
padrão em português), considerando 
as opções para Hiperlinks, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   )  É possível inserir um hiperlink para uma 
URL da internet.

(   )  É possível inserir um hiperlink para uma 
nova planilha do LibreOffice Calc.

(   )  É possível inserir um hiperlink para um 
arquivo de um FTP.

(   )  É possível inserir um hiperlink para um 
endereço de e-mail.

(A)  F – F – F – F. 
(B)  V – F – V – F. 
(C)  V – F – F – V.  
(D)  V – F – V – V. 
(E)  V – V – V – V.
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14. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
uma característica de um dispositivo 
SSD. 

(A)  Utiliza memória flash. 
(B)  É chamado de HDs de estado sólido.
(C)  Consome muito menos eletricidade em 

relação a um HD.
(D)  Incorpora chips de memória Flash em 

conjunto com discos magnéticos.
(E)  Apresenta tempos de acesso extremamente 

baixos em relação a um HD.

15. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão 
em português), assinale a alternativa que 
apresenta a função que realiza a seguinte 
ação:

“Agrupa vários itens de texto em um 
único item de texto, sem delimitador”

(A)  EXT.TEXTO
(B)  CONCATENAR 
(C)  SOMA 
(D)  UNIÃO
(E)  UNIRTEXTO

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

16. Quanto à titularidade da ação penal, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O titular da ação penal pública condicionada 
é a vítima ou os seus sucessores.

(B) O titular da ação penal pública incondicionada 
é o Ministério Público.

(C) O titular da ação penal privada exclusiva é a 
vítima ou os seus sucessores.

(D) O titular da ação penal privada 
personalíssima é somente a vítima.

(E) O titular da ação penal privada subsidiária é 
a vítima ou os seus sucessores.

17. Sobre prisões, liberdade provisória e 
medidas cautelares diversas da prisão, 
assinale a alternativa correta.

(A) Tem-se o denominado flagrante presumido 
se o agente é perseguido, logo após, pela 
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser 
autor da infração.

(B) Recebido o auto de prisão em flagrante pelo 
juiz, ele deve aguardar a manifestação das 
partes.

(C) Tem-se o denominado flagrante presumido 
se o agente é encontrado, logo depois, com 
instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele autor da infração.

(D) O réu afiançado não terá outras obrigações 
a cumprir, exceto a de comparecer a todos 
os atos do inquérito e do processo.

(E) Suspensão do exercício de função pública 
não pode ser aplicada como medida cautelar 
diversa da prisão, pois tal sanção pressupõe 
sentença condenatória transitada em 
julgado.

18. Em relação ao arquivamento do inquérito, 
assinale a alternativa correta.

(A) O Delegado pode determinar o arquivamento 
do inquérito policial, desde que não haja 
qualquer indício de crime ou de sua autoria.

(B) Somente o Ministério Público pode pedir 
arquivamento. Nesse caso, o juiz não tem 
alternativa e deve arquivar o inquérito.

(C) Pedido o arquivamento pelo Promotor ou 
pelo Delegado, o juiz, se discordar, pode 
remeter o processo para outro Promotor de 
Justiça oferecer a denúncia.

(D) Pedido o arquivamento pelo Promotor, o 
juiz, discordando, deve remeter o processo 
para o Procurador-geral.

(E) Uma vez arquivado o inquérito, seja por 
qual fundamento for, não se admite mais o 
seu desarquivamento.

19. Assinale a alternativa correta acerca da 
competência constitucional de Justiças.

(A) Compete à justiça federal processar e julgar 
crime praticado contra empresas públicas e 
sociedades de economia mista da União.

(B) Compete à justiça estadual processar 
e julgar todos os crimes ambientais, 
indistintamente.

(C) Em qualquer caso, compete à justiça federal 
processar e julgar crimes em que indígena 
figure como autor ou vítima.

(D) Compete à justiça estadual processar 
e julgar crime de estelionato praticado 
com cédula de dinheiro grosseiramente 
falsificada.

(E) Compete à Justiça Federal processar e 
julgar crime de falsificação de Cédula de 
identidade Civil emitida pela Secretaria 
Estadual de Segurança Pública.
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20. Considere um crime de latrocínio 
hipotético praticado por dois agentes 
em coautoria, em que um deles é Juiz 
de Direito e tem foro por prerrogativa 
de função no Tribunal de Justiça e o 
outro, o seu assessor, não tem foro por 
prerrogativa de função. Nesse caso, 
assinale a alternativa correta acerca da 
competência.

(A) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
separados. O agente que tem prerrogativa 
responderá no Tribunal de Justiça e o que 
não tem prerrogativa responderá na vara 
criminal comum.

(B) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
separados. O agente que tem prerrogativa 
responderá no Tribunal de Justiça e o que 
não tem prerrogativa responderá no júri 
popular.

(C) Os processos podem ser reunidos para 
que ambos os agentes sejam julgados pelo 
Tribunal de Justiça.

(D) Os processos devem, obrigatoriamente, ser 
reunidos para que ambos os agentes sejam 
julgados pelo júri popular.

(E) O titular do foro pode escolher entre o 
Tribunal de Justiça e o júri popular.

IDENTIFICAÇÃO HUMANA

21. Para a realização de uma exumação 
em uma cova clandestina localizada 
diretamente no solo de uma área rural, 
houve necessidade de utilização de 
técnicas de escavação. Após exposto, 
visualizaram-se dois esqueletos em 
estado de articulação: um em posição 
decúbito dorsal com braços cruzados 
sobre o abdômen e outro em decúbito 
ventral com as mãos amarradas para 
trás. Qual é a interpretação correta dessa 
cena?

(A) Enterramento primário e duplo.
(B) Enterramento secundário e simples.
(C) Enterramento simples e primário.
(D) Enterramento duplo e simples.
(E) Enterramento primário e simples.

22. A estimativa de idade de um esqueleto 
humano é realizada rotineiramente nas 
atividades relacionadas à identificação 
humana. Considerando que o método 
dental é o escolhido para o exame de 
um esqueleto humano de um subadulto 
de 9 anos, qual é o mais confiável para a 
estimativa?

(A) Método dental regressivo.
(B) Método dental histológico.
(C) Método da irrupção dental.
(D) Método do 3º molar.
(E) Método da mineralização dental.

23. Na análise de ossos misturados, 
é necessária uma classificação 
dos elementos encontrados para a 
quantificação do número mínimo de 
indivíduos. Utilizando-se do método da 
articulação, qual, dentre as apresentadas 
a seguir, possui o mais alto grau de 
confiança para a separação dos ossos 
misturados, com o objetivo de avaliá-
los como pertencente a um mesmo 
indivíduo?

(A) Clavícula/manúbrio.
(B) Fêmur/patela.
(C) Vértebras.
(D) Tíbia/fíbula.
(E) Crânio/atlas.

24. Analisando um esqueleto humano no 
laboratório de antropologia forense 
verificaram-se diversas lesões no 
esqueleto, com várias características: 
1- “asa de borboleta”, 2- orifício de 
entrada de projétil de arma de fogo e 
3- bordas esbranquiçadas (diferentes 
da cor do restante do osso). Tais 
lesões são provenientes de traumas, 
respectivamente:

(A) contundente, cortante e perfurocortante.
(B) contundente, perfurocontundente e 

antemortem. 
(C) perfurocortante, contundente e inciso.
(D) cortante, perfurante e perfurocortante.
(E) contundente, perfurocontundente e post-

mortem.

25. No osso, existe o sistema de Havers, 
formado pelo canal e suas lamelas 
circundantes. Na diferenciação da 
espécie, microscopicamente, são 
observados: forma, diâmetro, direção 
e número de canais de Havers por área 
de tecido ósseo. Humanos apresentam 
sistema de Havers

(A) circulares e paralelos ao longo eixo do osso.
(B) elípticos e transversais ao longo eixo do 

osso.
(C) circulares e pouco numerosos.
(D) elípticos e com distribuição heterogênea.
(E) elípticos e pouco numerosos.
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26. Na biomecânica das fraturas ósseas,              
um osso longo

(A) resiste mais à força de compressão do que 
de tensão.

(B) resiste mais à força de tensão do que de 
compressão.

(C) resiste igualmente às forças de tensão e de 
compressão.

(D) que retorna a sua forma original após a carga 
ser removida está na fase de deformação 
plástica.

(E) que não retorna a sua forma original após 
a carga ser removida está na fase de 
deformação elástica. 

27. Em uma escavação, a cova é considerada 
uma unidade tafonômica, pois os 
remanescentes ósseos lá depositados 
são afetados por diversos fenômenos 
após a sua deposição. Um desses 
fenômenos é a bioturbação, que pode 
ser considerada 

(A) a sedimentação pela água.
(B) o efeito mecânico que deforma o material 

orgânico lá depositado.
(C) a mistura de solo e do material orgânico 

pela ação de plantas e animais.
(D) o efeito químico que deforma o material 

orgânico lá depositado.
(E) a decomposição do material orgânico pela 

ação do ph do solo.

28. Identificação é o processo pelo qual se 
determina a identidade de uma pessoa 
ou de uma coisa. As características que 
não se alteram ao longo do tempo de vida 
de um indivíduo e aquelas que resistem 
mesmo após a morte são consideradas:

(A) requisitos biológicos: perenidade e 
classificabilidade, respectivamente.

(B) requisitos técnicos: praticabilidade e 
perenidade, respectivamente.

(C) requisitos biológicos: imutabilidade e 
unicidade, respectivamente.

(D) requisitos biológicos: unicidade e 
perenidade, respectivamente.

(E) requisitos biológicos: imutabilidade e 
perenidade, respectivamente.

29. De acordo com a INTERPOL, qual dos 
seguintes métodos deve ser confirmado 
por outros métodos de identificação?

(A) Genética.
(B) Odontologia.
(C) Impressão digital.
(D) Reconhecimento visual.
(E) Papiloscopia.

30. A antropologia forense pode ser definida 
como “Um campo multidisciplinar que 
combina antropologia física, arqueologia 
e outras áreas da antropologia com 
as ciências forenses, incluindo a 
odontologia forense, patologia forense e 
criminalística”. Considera-se atribuição 
primária do antropólogo forense, 
EXCETO

(A) análise de esqueletos.
(B) análise de cadáver fresco e íntegro.
(C) extração de perfil biológico de um esqueleto. 
(D) análise de estimativa do tempo desde a 

morte de um esqueleto.
(E) análise de cena de crime e recuperação de 

remanescentes ósseos.

 DOCUMENTOS TÉCNICOS

31. Assinale a alternativa correta.
(A)  Documentos Médicos Legais podem ser 

requisitados apenas por Juízes de Direito 
em processos Cíveis.  

(B)  O Atestado Médico pode ser elaborado e 
assinado pela secretária ou atendente do 
médico ou cirurgião-dentista  

(C)  O Laudo ou Relatório e o Parecer são 
documentos de igual importância e utilidade 
legal. 

(D)  O Laudo somente pode ser elaborado após 
o exame pericial direto. Nunca pode ser 
feito por meio de exame pericial indireto.

(E)  A Notificação compulsória é obrigatória 
e o médico que deixar de denunciar à 
autoridade pública doença cuja notificação 
é compulsória está sujeito à pena de 
detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa, conforme Art. 269, Código Penal – 
Decreto Lei 2848/40.

32. Sobre Documentos Médicos Legais, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os documentos médicos legais são 
classificados de acordo com a sua 
procedência, finalidade e conteúdo.  

(B)  O Laudo pode ser emitido por quaisquer 
profissionais, desde que possuam curso 
superior em quaisquer áreas de estudo e 
sem que estejam sendo nomeados pela 
justiça. É um documento particular.    

(C)  No Parecer Técnico, não é necessário 
conter os dados do médico ou dentista, 
como nome, endereço, especialidade (se 
houver) e o nº do registro em seu conselho 
profissional competente.   
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(D)  O documento médico legal oficial é 
documento oficioso, emitido por um órgão 
oficial ou por um profissional que esteja em 
cargo ou função pública.

(E)  O documento médico legal administrativo 
pode ser emitido às empresas, instituições 
e repartições, sem a necessidade de elas 
fazerem parte de processo judicial. 

33. Assinale a alternativa correta. 
(A)  A falsificação de Atestado Médico está 

tipificada no Art. 302 do Código Penal 
Brasileiro.

(B)  A pena para o profissional que emitir 
Atestado falso é de 1(um) a 2(anos) de 
prisão e multa.

(C)  No Atestado Médico, deve ser descrito 
o período em que o paciente esteve sob 
consulta e/ou tratamento (exemplo: manhã, 
tarde ou noite).

(D)  O Atestado Médico deve ser cobrado pelo 
profissional que o está emitindo. 

(E)  Tanto o Atestado Médico como a Declaração 
de Comparecimento podem ser assinados 
pela secretária ou recepcionista do médico, 
desde que ela possua o carimbo dele.  

34. Referente ao documento Médico Legal 
“Atestado Médico”, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Está previsto no artigo 710 do Código de 
Ética Médica: “é vedado a todo médico 
fornecer atestados sem ter praticado o ato 
profissional que o justifique, ou que não 
corresponda à verdade”.  

(B)  É um direito do paciente, sendo um 
documento cujo conteúdo é de inteira 
responsabilidade do médico que o emitiu. 
Esse documento deve conter o parecer 
técnico conclusivo das consultas e dos 
exames médicos realizados, informando o 
estado de saúde do paciente.

(C)  A comercialização de atestados e receitas 
médicas é um ato legal, previsto no Código 
Civil.

(D)  Somente o médico responde por falsificação 
de atestado, sendo que o paciente que o 
apresentou é considerado leigo e não é 
responsabilizado judicialmente.

(E)  Qualquer médico inscrito ou não inscrito 
no CRM (Conselho Regional de Medicina) 
pode emitir um atestado. 

35. Sobre a Declaração de Óbito, é correto 
afirmar que

(A)  "declaração de óbito" é o nome do formulário 
oficial no Brasil, em que se atesta a morte, 
devendo ser emitida apenas pelo médico 
legista.   

(B)  qualquer profissional da área da saúde pode 
emitir atestado de óbito. 

(C)  a declaração de Óbito é composta por 2 
(duas) vias autocopiativas, pré-numeradas 
sequencialmente, fornecidas pelo Ministério 
da Saúde e distribuída pelas Secretarias 
Estaduais e Municipais de saúde conforme 
fluxo padronizado para todo o País.

(D)  a Declaração de Óbito, segundo o 
CREMESP, é o documento-base do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade 
do Ministério da Saúde (SIM/MS).

(E)  os dados de óbitos são importantes apenas 
por sua função legal, não sendo possível 
conhecer a situação de saúde da população 
do País.

36. Referente à Declaração de Óbito,              
assinale a alternativa correta.

(A)   Não é emissão exclusiva de ato médico, 
segundo a legislação do País.

(B)  O médico deve preencher a Declaração de 
Óbito contendo os dados de identificação 
com base em um documento da pessoa 
falecida. Na ausência de documento, caberá 
ao médico  preencher somente a causa da 
morte.

(C)  O médico pode preencher a Declaração de 
Óbito sem pessoalmente examinar o corpo 
e constatar a morte.

(D)  O médico não pode cobrar pela emissão 
da Declaração de Óbito, salvo se tratar-se 
de paciente particular a quem não vinha 
prestando assistência.

(E)  O médico pode preencher a Declaração de 
Óbito apenas em caso de morte natural.  
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37. Em relação à Declaração de Óbito, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O médico deve emitir Declaração de Óbito 
em caso de óbito fetal, mesmo em casos 
com gestação de menos de 20 semanas, ou 
peso menor que 500 gramas, ou estatura 
menor que 25 centímetros.  A emissão da 
D.O. não é facultativa segundo a legislação 
brasileira, e sim,  obrigatória.

(B)  A Declaração de Óbito por morte natural 
nunca pode ser emitida pelo médico que 
vinha acompanhando a(o) paciente. 

(C)  Em caso de morte natural sem assistência 
médica, o médico do SVO é quem emite a 
declaração de óbito ou o médico do serviço 
público de saúde mais próximo do local 
onde ocorreu o evento e, na sua ausência, 
qualquer médico, nas localidades sem SVO. 

(D)  Em caso de morte violenta, o médico legista 
é quem emite a Declaração de Óbito, 
devendo fazê-lo em até 48 horas após o 
evento violento e a morte propriamente dita.

(E)  Em caso de morte violenta, em localidade 
sem IML, a Declaração de óbito pode ser 
emitida por qualquer profissional da área da 
saúde, desde que seja da localidade onde 
ocorreu a morte.

38. Assinale a alternativa INCORRETA 
referente aos Documentos Médicos 
Legais.

(A)  O termo “Legal” refere-se a tudo que é 
relativo ou está em conformidade com a 
lei.  

(B)  São documentos que podem ser utilizados 
quando o médico ou cirurgião-dentista 
emite um esclarecimento à justiça sobre um 
assunto de sua competência.  

(C)  Quanto a sua procedência, podem ser 
classificados em oficial ou oficioso.   

(D)  Quanto a sua finalidade, podem ser 
classificados em administrativo ou oficial. 

(E)  Quanto ao conteúdo, somente podem ser 
verdadeiros.

39. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)  Atestado Médico e Declaração de 

Comparecimento devem conter o CID 
obrigatoriamente.

(B)  A inserção de informações do tipo “devendo 
permanecer em repouso absoluto” 
não se aplica    às Declarações de 
Comparecimento. 

(C)  A inserção da informação do grau 
de parentesco ou relacionamento 
do acompanhante com o paciente 

é facultativa nas Declarações de 
Comparecimento. 

(D)  “Parecer” médico ou odontológico 
não obedece uma forma fixa para sua 
elaboração.

(E)  O Parecer possui dever de veracidade 
meramente moral.  

40. Em relação ao Relatório (Laudo), assinale 
a alternativa correta.

(A)  Pode ser requisitado apenas para fins 
particulares. 

(B)  Não segue nenhuma regra ou forma 
específica .

(C)  É determinado por uma autoridade policial 
ou judiciária a um ou mais profissionais 
nomeados e comprometidos na forma da 
Lei.  

(D)  É elaborado por Perito Oficial somente.  
(E)  Na “Discussão” do Relatório, o Perito 

descreve minuciosamente o que concluiu 
sobre os fatos analisados no exame 
Pericial.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Sobre a identificação médico-legal, 
assinale a alternativa correta.

(A) Sempre é feita por legistas.
(B) Utiliza o DNA como elemento de 

caracterização do sexo do indivíduo.
(C) Leva em conta o estudo da raça, o retrato 

falado, a himenologia, a dactiloscopia de 
Vucetich e o estudo do DNA.

(D) Em relação à espécie, deve-se levar 
em consideração a divisão em cinco 
tipos étnicos fundamentais: caucásico, 
mongólico, negroide, indiano e australoide.

(E) É sinônimo de identificação judiciária, 
independe de conhecimentos médicos 
e está fundamentada no uso dos dados 
antropométricos e antropológicos para 
a identidade civil e caracterização dos 
criminosos.

42. De acordo com o sistema dactiloscópico 
de Vucetich, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência 
correta.

1. Verticilo.
2. Presilha externa.
3. Presilha interna.
4. Arco.
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(  ) Um delta à direita do observador.
(  ) Ausência de deltas.
(  ) Presença de dois deltas. 
(  ) Um delta à esquerda do observador.

(A) 1 – 3 – 4 – 2.
(B) 3 – 4 – 1 – 2.
(C) 2 – 4 – 1 – 3. 
(D) 1 – 2 – 4 – 3. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1.

43. Em relação ao processo de 
reconhecimento, assinale a alternativa 
correta.

(A) É o ato de certificar-se, conhecer de novo, 
afirmar conhecer o qual deverá ser realizado 
por perito criminal.

(B) É uma afirmação laica de um parente ou 
conhecido sobre alguém que diz conhecer, 
portanto não pode ser utilizado como rotina 
em repartições médico-legais.

(C) É uma perícia de identificação objetiva 
que se dá por comparação dos registros 
dentários e dados antropométricos.

(D) É um conjunto de técnicas específicas 
empregadas para que se tenha a identidade.

(E) A pessoa que reconhece, normalmente, 
assina um termo de reconhecimento cujos 
formulários estão disponíveis nos institutos 
médico-legais.

44. Durante um exame de conjunção carnal, 
o legista observou retalhos de hímen roto 
pelo coito, os quais se retraem formando 
verdadeiros trabéculos. Assinale a 
alternativa que corresponde ao achado 
descrito pelo perito.

(A) Víbices himenais.
(B) Entalhes himenais. 
(C) Vestíbulo da vagina.
(D) Carúnculas mirtiformes.
(E) Chanfraduras himenais.

45. Sobre a perícia dos crimes sexuais, 
assinale a alternativa correta.

(A) Poderá ser realizada por qualquer Perito 
Oficial.

(B) Na maioria das vezes, a ruptura himenal 
é o elemento essencial no diagnóstico da 
conjunção carnal.

(C) Não há como determinar a conjunção carnal 
nos casos de mulheres com vida sexual 
pregressa.

(D) Na virgem, exames como pesquisa de 
PSA e pesquisa de espermatozoides são 
obrigatórios para fundamentar a conjunção 
carnal.

(E) O exame de DNA em nada auxilia a perícia 
dos crimes sexuais, pois sua aplicação 
prática se limita à antropologia forense.

46. Uma adolescente de 15 anos, 
acompanhada pela mãe, chega ao IML 
com histórico de escoriação em cotovelo, 
hiperemia vaginal e hímen íntegro. Sobre 
a perícia dos crimes sexuais, assinale a 
alternativa correta.

(A) A hiperemia vaginal determina o crime de 
estupro, pois foi causada pelo atrito do 
pênis com a mucosa vaginal.

(B) A hiperemia vaginal determina o crime 
de estupro, pois foi causada por doença 
sexualmente transmissível.

(C) A escoriação do cotovelo determina tentativa 
de luta ou fuga.

(D) A simples afirmação da hiperemia vaginal 
e da escoriação no cotovelo não permite 
afirmar com segurança que a pessoa sofreu 
violência sexual.

(E) A perícia deve orientar suas conclusões no 
sentido de valorizar as lesões encontradas, 
não de estabelecer o nexo causal com o 
alegado fato.

47. Assinale a alternativa que corresponda a 
descrição de um hímen complacente.

(A) Hímen com membrana crivada por várias 
aberturas.

(B) Hímen com septos delimitando dois orifícios.
(C) Hímen com propriedade elástica.
(D) Hímen fibroso e inelástico.
(E) Hímen sem abertura.

48. Assinale a alternativa que corresponde 
à forma atípica de gravidez que consiste 
na fecundação de dois ou mais óvulos de 
ciclos diferentes.

(A) Gemeliparidade univitelina.
(B) Superfecundação.
(C) Gravidez extrauterina.
(D) Gravidez molar.
(E) Superfetação.

49. Assinale a alternativa que caracteriza o 
caso em que a mulher finge-se de grávida, 
com má fé, por diversos propósitos. 

(A) Suposição de gravidez.
(B) Simulação de gravidez.
(C) Dissimulação da gravidez.
(D) Metassimulação da gravidez.
(E) Aclamação da gravidez.
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50. Assinale a alternativa que apresenta um 
sinal de probabilidade utilizado no exame 
objetivo para o diagnóstico de gravidez.

(A) Amenorreia.
(B) Máscara gravídica.
(C) Desejos e inversões do apetite.
(D) Pigmentação da linha alba.
(E) Lanugem.

51. Involução uterina, colo amolecido e 
frouxo, vagina espaçosa, ampla e pálida 
são sinais de

(A) gemiparidade.
(B) retenção fetal.
(C) gravidez extrauterina.
(D) gravidez anembrionária.
(E) puerpério.

52. A congestão repentina e momentânea 
da uma região do corpo atingida pelo 
trauma é chamada de

(A) equimose.
(B) bossa sanguinolenta.
(C) hematoma.
(D) petéquias.
(E) rubefação.

53. Assinale a alternativa que corresponda 
a modalidade de ferimento produzida 
pela penetração de um objeto afiado e 
consistente em qualquer parte do corpo.

(A) Empalamento.
(B) Arrancamento.
(C) Encravamento.
(D) Espotejamento. 
(E) Esgorjamento.

54. As lesões produzidas por bolsas de ar 
(air bag) são consideradas lesões

(A) cortantes.
(B) incisas.
(C) punctórias.
(D) contusas. 
(E) perfurantes.

55. De acordo com a transferência de energia 
de um objeto mecânico para o nosso 
corpo, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1. Contato por meio de uma superfície.
2. Contato por uma ponta.
3. Contato por uma borda aguçada.
(  ) Instrumento perfurante.
(  ) Instrumento  contundente.
(  ) Instrumento cortante.

(A) 3 – 2 – 1.
(B) 2 – 3 – 1.
(C) 3 – 1 – 2.
(D) 2 – 1 – 3.
(E) 1 – 3 – 2.

56. A equimose e o hematoma são exemplos 
de lesões classificadas como 

(A) perfurantes.
(B) perfurocortantes.
(C) contusas.
(D) perfurocontundentes.
(E) cortantes.

57. Quando há verdadeira trituração dos 
diversos planos do seguimento atingido, 
com ou sem abertura da pele, a lesão é 
denominada

(A) esmagamento.
(B) asfixia.
(C) hematoma.
(D) bossa sanguínea.
(E) fratura.

58. Como é denominado o arrancamento 
traumático da epiderme por 
deslizamento?

(A) Entorse.
(B) Tumefação.
(C) Ferida contundente.
(D) Víbice.
(E) Escoriação.

59. São exemplos de instrumentos 
perfurantes:

(A) foice, faca e pau.
(B) projétil de arma de fogo e dentes.
(C) agulha e furador de gelo.
(D) pedra, pau e chão.
(E) machado, foice e facão.

60. Lesão em forma de botoeira, com um 
dos ângulos mais agudo que o outro, 
predomínio da profundidade sobre a 
extensão e cauda de escoriação são 
características de lesão produzida por 
instrumento

(A) contundente.
(B) perfurante.
(C) cortante.
(D) perfurocortante.
(E) perfurocontundente.
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61. Ferimento de forma linear, com 
regularidade das bordas, regularidade 
do fundo da lesão, ausência de vestígios 
traumáticos em torno da ferida e 
hemorragia sempre abundante são 
características de lesão produzida por 
instrumento

(A) contundente.
(B) perfurante.
(C) cortante.
(D) perfurocortante.
(E) perfurocontundente.

62. Ferimento de forma arredondada, bordas 
invertidas, orla de escoriação, zona 
de tatuagem, zona de esfumaçamento 
e zona de compressão de gases são 
características típicas de entrada de tiro

(A) de raspão. 
(B) encostado. 
(C) de curta distância.
(D) à distância.
(E) à longa distância.

63. Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica encontrada no orifício de 
saída das lesões por projétil de arma de 
fogo.

(A) Câmara de mina de Hoffmann.
(B) Sinal de Benassi.
(C) Bordas regulares.
(D) Bordas reviradas para fora.
(E) Zona de chamuscamento.

64. A lesão da pele, de forma circular, de 
consistência endurecida, com bordas 
altas, leito deprimido e tonalidade 
branco-amarelada, conhecida como 
marca de Jellinek, é típica de

(A) afogamento.
(B) asfixia.
(C) choque elétrico.
(D) degolamento.
(E) enforcamento.

65. A asfixia violenta causada por 
compressão do tórax denomina-se

(A) afogamento.
(B) confinamento.
(C) engasgo.
(D) sufocação direta.
(E) sufocação indireta.

66. Um cadáver apresenta sulco na 
região cervical de sentido horizontal, 
de profundidade uniforme, sem 
descontinuidade. Assinale a alternativa 
que apresenta a modalidade de asfixia 
mecânica correspondente a esse caso.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento.
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

67. Assinale a alternativa que corresponde à 
modalidade de asfixia mecânica que se 
caracteriza pela constrição do pescoço 
por um laço fixo, com o peso do próprio 
corpo da vítima agindo como força ativa.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento. 
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

68. Assinale a alternativa que apresenta o 
tipo de asfixia mecânica que é sempre 
homicida, sendo impossível a forma 
suicida ou acidental.

(A) Enforcamento. 
(B) Empalamento. 
(C) Esganadura.
(D) Estrangulamento.
(E) Esgorja.

69. Em relação à morte por afogamento, 
assinale a alternativa correta.

(A) É motivada pela obstrução das vias 
respiratórias por substâncias pulverulentas 

(B) Nunca poderá ser de etiologia homicida.
(C) Casos em que o indivíduo, ao tocar na água, 

morre por inibição constituem os afogados 
brancos de Parrot.

(D) O cogumelo de espuma é um sinal 
patognomônico do afogado.  

(E) É comum encontrar corpo estranho 
obstruindo a glote. 
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70. Em relação à tanatologia forense, 
assinale a alternativa correta.

(A) É a parte da medicina legal que estuda o 
trauma e suas consequências.

(B) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio 
à avaliação da atividade circulatória como 
indicativo de morte real.

(C) Atualmente, a tendência é dar-se privilégio 
à avaliação da atividade cerebral como 
indicativo de morte real.

(D) A morte é explicada pela falência de um 
órgão nobre e indispensável à saúde do 
indivíduo.

(E) O coma aperceptivo é o estágio definidor na 
morte.

71. Assinale a alternativa correta em relação 
ao destino do cadáver.

(A) Inumação é o destino mais comum, porém 
há a obrigatoriedade da necropsia.

(B) Uma das maiores resistências à cremação é 
o sentimentalismo.

(C) A cremação é o processo mais higiênico e 
poderá ser realizada em qualquer tipo de 
morte.

(D) Do ponto de vista médico-legal, a cremação 
não apresenta inconvenientes.

(E) Peças anatômicas e partes de cadáveres 
necessitam de preenchimento de declaração 
de óbito para o sepultamento.

72. Assinale a alternativa que corresponde 
ao desenterramento do cadáver e tem 
como uma de suas finalidades atender 
os reclamos da justiça.

(A) Exumação. 
(B) Inumação simples.
(C) Imersão.
(D) Liquefação do cadáver.
(E) Virtópsia.

73. Em relação às causas jurídicas da morte, 
assinale a alternativa correta.

(A) Deve deter-se apenas ao exame do corpo.
(B) Lesões de defesa direcionam a causa para 

suicídio.
(C) O mecanismo de morte é quem determina a 

causa jurídica.
(D) Busca determinar hipóteses de homicídio, 

suicídio ou acidente.
(E) A sede dos ferimentos no cadáver não 

auxilia na interpretação da causa jurídica da 
morte.

74. Considera-se morte relativa
(A) a morte por causa conhecida. 
(B) a suspenção aparente de algumas funções 

vitais.
(C) a suspensão total e definitiva de todas as 

funções vitais.
(D) a suspensão de algumas atividades vitais, 

não sendo possível recuperá-las.
(E) a abolição efetiva e duradoura de algumas 

funções vitais, sendo possível a recuperação 
de algumas delas.

75. Assinale a alternativa que apresenta um 
fenômeno abiótico imediato.

(A) Livor de hipóstase.
(B) Manchas de posição. 
(C) Resfriamento cadavérico. 
(D) Rigidez cadavérica.
(E) Perda da consciência.

76. O pergaminhamento da pele, a 
modificação dos globos oculares e o 
decréscimo do peso são fenômenos 
consecutivos de morte causados

(A) pelo algor mortis.
(B) pela liquefação corpórea.
(C) pelo estado de putrefação. 
(D) pela desidratação cadavérica. 
(E) pelas alterações típicas do afogado.

77. Assinale a alternativa correta em relação 
ao esfriamento cadavérico.

(A) Tem a “máscara da morte” como sua 
principal característica. 

(B) A abolição da motilidade e do tônus muscular 
é característica desse fenômeno.

(C) Observa-se uma rigorosidade precisa, 
atingindo temperaturas muito baixas em 48 
horas. 

(D) Com a falência do sistema termorregulador, 
a tendência é equilibrar a temperatura do 
corpo com a do ambiente. 

(E) Por não ter um parâmetro de absoluta 
precisão, não é utilizado na estimativa do 
tempo aproximado de morte.

78. Sobre os livores cadavéricos, assinale a 
alternativa correta.

(A) São característicos da saponificação. 
(B) São encontrados apenas em morte por 

asfixia. 
(C) Permanecem até a fase liquefativa da 

putrefação.
(D) Estão notadamente presentes, 

especialmente nas pessoas de pele negra.
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(E) São provocados pelo acúmulo de sangue 
nas regiões de declive por ação da 
gravidade.

79. Assinale a alternativa correta em relação 
à rigidez cadavérica.

(A) É característica de regiões frias. 
(B) Tem início 8 horas após a morte. 
(C) A rigidez desaparece quando se inicia a 

putrefação.
(D) Manifesta-se em primeiro lugar nos 

membros inferiores.
(E) É causada pelo acúmulo de gases produzido 

pelas bactérias. 
 
80. Qual é o fenômeno cadavérico que 

se caracteriza pela rigidez abrupta, 
generalizada e violenta, sem o 
relaxamento muscular que precede a 
rigidez comum?

(A) Rigor Mortis.
(B) Livor Mortis.
(C) Algor Mortis.
(D) Espasmo cadavérico.
(E) Abolição da motilidade.

81. São fenômenos transformativos 
destrutivos:

(A) autólise e putrefação. 
(B) autólise e fossilização.
(C) calcificação e corificação.
(D) putrefação e mumificação.
(E) liquefação e saponificação. 

82. Assinale a alternativa correspondente ao 
fenômeno transformativo que ocorre com 
o cadáver do feto dentro do útero materno, 
caracterizado pelo destacamento de 
retalhos da epiderme e pela tonalidade 
avermelhada do tegumento.

(A) Adipocera.
(B) Autólise.
(C) Coliquação.
(D) Maceração.
(E) Petrificação. 

83. Assinale a alternativa correta em relação 
à saponificação.

(A) É um fenômeno imediato de morte.
(B) É mais comum em magros e caquéticos.
(C) Impossibilita a realização de uma necropsia 

eficiente.
(D) Clima seco e ambiente arejado favorecem 

esse processo.
(E) Transforma o cadáver em uma substância 

de consistência untosa, mole e quebradiça.

84. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Calcificação se caracteriza pela 
petrificação de fetos mortos retidos na 
cavidade uterina.

II. Na corificação, o cadáver é submetido 
à baixíssima temperatura por um tempo 
prolongado. 

III. Litopédios são cadáveres que foram 
acolhidos em urnas metálicas de zinco 
fechadas hermeticamente. 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

85. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Morte natural é aquela oriunda de um 
estado mórbido adquirido ou de uma 
perturbação congênita.

II. A morte violenta tem origem por ação 
externa e, mais raramente, interna, 
incluindo-se o homicídio, o suicídio e o 
acidente. 

III. A morte de causa suspeita é aquela que 
ocorre de forma duvidosa e sobre a qual 
não se tem evidência de ter sido de causa 
natural ou de causa violenta.

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

86. Assinale a alternativa correspondente ao 
conceito de morte agônica.

(A) É sinônimo de catalepsia.
(B) É aquela que se arrasta por dias.
(C) É aquela de efeito imediato e instantâneo.
(D) É aquela que possibilita à vítima 

sobrevivência de algumas horas.
(E) É aquela que ocorre em menos de vinte e 

quatro horas do início dos sintomas.
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87. Sobre a  perícia do tempo de 
sobrevivência, assinale a alternativa 
correta.

(A) Sobrevivência é o período de tempo que vai 
desde o evento danoso até a morte.

(B) A entomologia forense é peça fundamental 
na determinação da sequência de morte. 

(C) É uma perícia controversa e, aos poucos, 
está sendo abandonada do ambiente 
médico-legal. 

(D) Vivência é o período que se caracteriza pelo 
sofrimento psíquico desde o momento do 
nascimento até o óbito.

(E) Exames toxicológicos e de DNA são 
imprescindíveis para uma correta avaliação 
do tempo de sobrevivência.

88. Em relação às perícias do tempo de 
sobrevivência, é correto afirmar que 
comoriência é 

(A) a condição probante de se determinar a 
causa da morte.

(B) o Instituto jurídico que determina o 
ordenamento dos procedimentos técnicos 
periciais.

(C) a condição de determinar as transformações 
cadavéricas e suas consequências jurídicas.

(D) a possibilidade de determinar a causa e o 
efeito do óbito e sua repercussão na esfera 
jurídico-social.

(E) o instituto jurídico que admite mortes 
simultâneas de duas ou mais pessoas que 
morrem no mesmo momento.

89. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A prova histológica e a microscopia 
eletrônica apresentam resultados 
irrelevantes na perícia das lesões intra 
vitam e post mortem. 

II. O diagnóstico diferencial entre as lesões 
produzidas em vida ou depois da morte 
possibilita a elucidação de muitos 
conflitos sociais.

III. A perícia das lesões intra vitam e post 
mortem fundamenta-se nas alterações 
através do mecanismo de reação de 
defesa do organismo.

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

90. Assinale a alternativa que apresenta uma 
reação vital.

(A) Flictenas putrefativas. 
(B) Cogumelo de espuma.
(C) Coagulação sanguínea.
(D) Mancha verde abdominal.
(E) Destacamento da epiderme. 

91. Sobre necropsia médico-legal, assinale     
a  alternativa correta.

(A) Deverá ser feita, no mínimo, 12 horas após 
o óbito.

(B) É de caráter opcional e requer autorização 
da família.

(C) Determina a morte violenta e a morte de 
causa suspeita. 

(D) Na justiça, é utilizada apenas para 
estabelecer a causa jurídica do óbito.

(E) É considerada a “segunda” mais importante 
das perícias, pois é superada pelo exame 
de corpo de delito.

92. Assinale a alternativa correta a respeito 
do embalsamamento.

(A) Consiste em introduzir, nos vasos do cadáver, 
líquidos desinfetantes, conservadores e de 
alto poder germicida.

(B) É o acondicionamento do cadáver em 
recipientes aromatizados para fins 
religiosos.

(C) É o acondicionamento do cadáver 
em temperaturas abaixo do ponto do 
congelamento. 

(D) É realizado e regulado pelos profissionais 
de funerárias. Deve ser supervisionado por 
uma autoridade judicial.

(E) É o processo de congelação de restos 
humanos que poderá ser realizado ou 
supervisionado por qualquer profissional de 
saúde.

93. A admiração pelo próprio corpo ou o                                                                                             
culto exagerado da sua própria 
personalidade pode se apresentar 
como uma perversão da sexualidade 
denominada 

(A) autoerotismo. 
(B) erotismo. 
(C) erotomania. 
(D) exibicionismo.
(E) narcisismo.



19 Perito Médico Legista - Médico

94. A atração por mulheres desasseadas, 
sujas, de baixa condição social e 
higiênica pode se apresentar como uma 
perversão da sexualidade denominada

(A) dolismo.
(B) donjuanismo.
(C) edipismo. 
(D) fetichismo.
(E) riparofilia.

95. Como se denominam o desejo e a 
satisfação sexual realizados com o 
sofrimento da pessoa amada, exercidos 
pela crueldade do pervertido, muitas 
vezes levando à morte?

(A) Bestialismo.
(B) Necrofilia.
(C) Pigmalianismo.
(D) Sadismo. 
(E) Zoofilia.

96. Assinale a alternativa que configura o 
crime de infanticídio.

(A) Matar um recém-nascido.
(B) Matar, sob a influência do estado puerperal, 

o próprio filho, durante o parto ou logo após.
(C) Expor ou abandonar recém-nascido, com 

auxílio do cônjuge, para desonra própria ou 
satisfação pessoal.

(D) É o mesmo que homicídio realizado por 
um infante. Tem características próprias 
e é regido pelo estatuto da criança e do 
adolescente.  

(E) Matar, sob a influência da puberdade, os 
próprios pais ou irmãos. Tem regimento 
próprio no estatuto da criança e do 
adolescente.

97. Em uma perícia dos casos de infanticídio, 
dentre as alternativas a seguir, o que se 
considera prova de vida extrauterina?

(A) Tumor do parto.
(B) Céfalo-hematoma.
(C) Docimásias pulmonares.
(D) Presença de livores hipostáticos.
(E) Lesões do crânio, das meninges e do 

cérebro.

98. Em relação à antropologia forense, 
assinale a alternativa correta.

(A) Identidade é o resultado do processo 
determinado pelo estado, no qual o indivíduo 
se cadastra no instituto de identificação civil 
do seu estado.

(B) Identidade é o conjunto de características 
que individualiza uma pessoa, tornando-a 
diferente das demais.

(C) Identidade é o registro único, de caráter 
universal, em que o indivíduo se torna 
cidadão reconhecido pelo estado.

(D) Identidade é uma perícia criminal e deverá 
ser realizada por um perito papiloscopista.

(E) Identidade é uma convenção civil e 
representa legalmente as semelhanças dos 
indivíduos que vivem em sociedade.

99. Assinale a alternativa que apresenta os 
cinco fundamentos técnicos e biológicos 
para uma Identificação ser considerada 
aceitável.

(A) Unicidade; tolerabilidade; perenidade; 
praticabilidade e classificabilidade.  

(B) Individualidade; mutabilidade; objetividade; 
praticabilidade e classificabilidade.   

(C) Unicidade; imutabilidade; perenidade; 
praticabilidade e classificabilidade.   

(D) Unicidade (individualidade); imutabilidade; 
perenidade; assertividade e particularidade.   

(E) Unicidade (individualidade); objetividade; 
perenidade; assertividade e particularidade.

100. Em relação às perícias de identificação, 
assinale a alternativa correta.

(A) É um processo discutível no meio acadêmico, 
pois não está embasada em procedimentos 
científicos sólidos.

(B) Tal processo pode efetivar-se no vivo e 
no morto, porém tem limitações e não é 
utilizada no estudo dos esqueletos e ossos 
isolados.

(C) É um processo cientificamente consolidado 
e deverá ser assinado por uma autoridade 
judicial.

(D) As perícias, no processo de identificação, 
são tecnicamente divididas em um primeiro 
registro dos dados, um segundo registro 
para comparação e na identificação 
propriamente dita.

(E) É o que determina a identidade subjetiva, 
tida como a sensação que cada indivíduo 
tem do que foi, e do que ele mesmo será.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.


