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

Perito Médico Legista - Médico Psiquiatra

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. A psiquiatria forense é um ramo da 
medicina legal que lida com a interface 
entre lei e psiquiatria. Sobre a perícia 
psiquiátrica, é correto afirmar que 

(A) o laudo pericial deve ter caráter sigiloso.
(B) superveniência de doença mental é um tipo 

de perícia indireta.
(C) a principal função do perito é formular um 

diagnóstico do transtorno mental.
(D) o Juiz não está adstrito ao laudo, podendo 

formar sua convicção com outros elementos 
ou fatos provados nos autos.

(E) o psiquiatra forense pode atuar na fase de 
investigação policial e na fase processual, 
não sendo mais necessário na fase de 
execução penal. 

42. Homem de 29 anos foi condenado à pena 
privativa de liberdade de 19 anos, em 
regime inicial fechado, pelo homicídio 
de sua companheira. Não possui crítica 
sobre sua conduta e não demonstra 
arrependimento. Justificando o homicídio 
porque a companheira o chamou de 
“corno” durante uma discussão. Ele é 
conhecido na região por ser “pistoleiro” 
e sempre teve uma conduta delinquente 
desde a infância. Sua mãe era prostituta 
e seu pai desconhecido. Qual transtorno 
de personalidade se adequaria ao caso 
em questão?

(A) Transtorno de personalidade borderline.
(B) Transtorno de personalidade impulsiva.
(C) Transtorno de personalidade antissocial.
(D) Transtorno de personalidade histriônica.
(E) Transtorno de personalidade dependente.
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43. Em relação à função do assistente 
técnico em perícia, assinale a alternativa 
correta.

(A) Elaborar quesitos que serão respondidos 
pelo perito Judicial durante a perícia.

(B) Acompanhar e supervisionar os trabalhos 
periciais, tecendo questionamentos quando 
necessário.

(C) Comentar os trabalhos periciais através do 
laudo após manifestação do perito.

(D) Trata-se de um serviço particular, cujos 
honorários devem ser combinados entre o 
contratante e o contratado, mas também 
está presente na Justiça gratuita para a 
população que comprovar baixa renda.

(E) Concordar ou discordar do trabalho 
realizado pelo perito Judicial.

44. São documentos médico-legais: 
(A) notificações, atestados, prontuários e 

relatórios.
(B) atestados, declarações médicas, declaração 

de óbito e notificações.
(C) notificações, prontuários, laudos e 

declarações médicas.
(D) relatórios, atestados, declaração de nascido 

vivo e declaração de óbito.
(E) pareceres, atestados, laudos e declaração 

de nascido vivo.

45. Quanto à responsabilidade penal, é 
correto afirmar que

(A) o agente maior de idade, portador de doença 
mental não responde criminalmente.

(B) o agente maior de idade, portador de doença 
mental, não responde se no momento da 
omissão for inteiramente capaz de entender 
o caráter ilícito do fato.

(C) não responde o agente, portador de 
doença mental, que era, ao tempo da ação, 
inteiramente incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato.

(D) é isento de pena o agente que, em virtude 
de perturbação da saúde mental, não 
era inteiramente incapaz de entender ou 
de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.

(E) o agente portador de doença mental, menor 
de idade, responde penalmente se, no 
momento da ação ou da omissão, entender 
o caráter ilícito do fato.

46. Quanto à imputabilidade penal, assinale 
a alternativa correta.

(A) Emoção e paixão excluem a imputabilidade.
(B) João é usuário de crack e tem sua 

dependência atestada em laudo, portanto 
João é considerado inimputável.

(C) Eduardo, durante uma confraternização 
com seus amigos, fez uso de grande 
quantidade de álcool e se envolveu em um 
acidente. Durante a perícia, foi atestado 
que o mesmo estava com sua capacidade 
de determinação reduzida, portanto a pena 
do Eduardo pode ser reduzida de um a dois 
terços.

(D) Embriaguez completa e fortuita é causa 
excludente de imputabilidade.

(E) Fernanda durante uma festa eletrônica 
teve, sem conhecimento, dois comprimidos 
de ecstasy colocados em sua bebida, após 
sair do evento, dirigiu em alta velocidade 
e ao ultrapassar um sinal vermelho, 
atropelou um ciclista. Fernanda pode ser 
considerada inimputável se for comprovado, 
durante perícia médica, que a mesma era 
inteiramente incapaz de entender ou de 
determinar durante a ação.

47. Poucos temas em Medicina Legal são tão 
permeados por noções de Direito quanto 
o estudo da imputabilidade penal e a 
consequente responsabilidade. Sobre 
esses temas, assinale a alternativa 
correta.

(A) A responsabilidade penal é atribuição 
pericial, através de diagnóstico ou 
prognóstico de uma conclusão médico-
legal.

(B) No Brasil, são aceitos três tipos de 
critérios norteadores de verificação de 
imputabilidade: critério biológico, critério 
psicológico e critério biopsicológico.

(C) A imputabilidade é o conjunto de condições 
pessoais que dão ao agente capacidade 
para lhe ser juridicamente imputada a 
prática de um ato punível. 

(D) A responsabilidade penal é um pré-requisito 
da imputabilidade penal.

(E) Todos os menores de 18 anos são 
considerados inimputáveis. 
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48. Paulo é portador de Esquizofrenia 
Paranoide, em uso de Olanzapina 10 mg 
ao dia, encontrava-se assintomático e 
em tratamento regular no CAPS de sua 
cidade. Toda segunda-feira ele se reunia 
com uns amigos para jogar apostando 
dinheiro. Ao perceber que estava sendo 
trapaceado pelo seu amigo, o mesmo vai 
até sua residência e minutos após volta ao 
local e desfere cinco tiros à queima-roupa, 
conseguindo fugir do local em seguida. 
Depois de decorrido algum tempo do 
crime, ele é encontrado, processado e 
submetido ao exame pericial, porém, 
nesse momento, encontra-se em surto 
psicótico. Considerando o caso, é 
correto afirmar que

(A) Paulo é considerado inimputável por ser 
portador de Esquizofrenia Paranoide.

(B) Como Paulo encontra-se doente atualmente, 
ele não pode ser considerado responsável 
pelo crime.

(C) O quadro clínico atual de Paulo reduz sua 
responsabilidade penal.

(D) Paulo pode ser considerado imputável e 
responsável.

(E) O crime pode ter sido motivado pela emoção 
do momento, esse argumento pode ser 
utilizado como atenuador de pena.

49. Quanto à psicologia judiciária do 
testemunho, a doutrina traz diversas 
classes de perguntas para uma melhor 
produção de prova oral. Sobre o referido 
tema, assinale a alternativa correta.

(A) As perguntas determinantes são 
consideradas imparciais, sendo comuns 
e indicadas na colheita do depoimento da 
testemunha. Sendo também admitidas as 
disjuntivas completas e diferenciais.

(B) Devem ser evitadas as classes das 
afirmativas condicionais, negativa 
condicional e determinantes.

(C) Não são indicadas a utilização de perguntas 
disjuntivas completas, disjuntivas parciais 
nem disjuntivas diferenciais.

(D) Nas perguntas determinantes e nas 
afirmativas condicionais, a testemunha é 
implicitamente advertida de que se espera 
uma afirmação.

(E) As perguntas diferenciais fazem a 
testemunha narrar o fato por completo.

50. É/são fator(es) responsável(is) pela 
inexatidão do depoimento:

(A) o decurso do tempo e a tendência afetiva, 
mas não o hábito.

(B) a sugestão, a tendência afetiva e o decurso 
do tempo, apenas quando ultrapassados 
mais de cinco anos da data do fato.

(C) o hábito, a sugestão, a tendência afetiva, o 
decurso do tempo.

(D) o hábito, o  qual se relaciona a um 
automatismo engendrado em meio 
a perguntas cuja estrutura favorece 
determinadas respostas.

(E) o decurso do tempo, a sugestão e a 
tendência afetiva, apenas nos casos de 
inimizade da testemunha com as partes do 
processo.

51. Sobre a alienação parental, assinale a 
alternativa correta.

(A) Pode ser caracterizada por implantação de 
falsas memórias.

(B) Geralmente está relacionada à dificuldade 
que os genitores possuem após a separação, 
e estes utilizam a criança como instrumento 
de agressão ao ex-parceiro.

(C) Crianças vítimas de síndrome de alienação 
parental são mais propensas a apresentar 
distúrbios psicológicos, como baixa 
autoestima, ou mesmo transtornos mentais, 
como depressão, ansiedade e pânico. 
Contudo, essa síndrome não influencia 
no uso de drogas ou álcool em maiores 
proporções na adolescência.

(D) Crianças vítimas de síndrome de 
alienação parental, quando na fase adulta, 
apresentarão maior suscetibilidade a 
cometer suicídio.

(E) A dificuldade de estabelecer uma relação 
estável na vida adulta é característica de 
quem sofreu, quando criança, da síndrome 
de alienação parental. 

52. Marcos foi parado em uma blitz da lei                                                                                                 
seca e foi preso em flagrante por 
embriaguez após ser submetido ao 
bafômetro. A Resolução Nº 432/2013 do 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran), 
em seu art. 2º, descreve: “A fiscalização do 
consumo, pelos condutores de veículos 
automotores, de bebidas alcoólicas 
e de outras substâncias psicoativas 
que determinem dependência deve ser 
procedimento operacional rotineiro dos 
órgãos de trânsito.” Esse tema está 
vinculado à teoria da “actio libera in 



15 Perito Médico Legista - Médico Psiquiatra

causa”, também chamada de Teoria da 
ação livre na causa, essa teoria afirma 
que

(A) quem está em estado de embriaguez 
completa e fortuita não responde pelo crime.

(B) a vontade do agente que comete o crime 
no estado de embriaguez voluntária e sua 
imputabilidade devem ser avaliadas em 
momento anterior à ingestão da bebida 
alcoólica.

(C) é possível imputar crime ao doente mental 
que pratica a conduta em momentos de 
lucidez.

(D) o agente que se embriaga de maneira 
preordenada poderá ter sua pena agravada.

(E) o estado de embriaguez do agente, quando 
não houver perito oficial, deverá ser atestado 
por duas pessoas idôneas portadoras de 
diploma de nível superior.

53. Tendo como base a lei 10.216/2001 que 
dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental, é correto 
afirmar que 

(A) a internação, em qualquer de suas 
modalidades, só será indicada quando os 
recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes ou quando o paciente não 
possuir família nem representante legal.

(B) a pessoa que solicita voluntariamente sua 
internação, ou que a consente, pode fazer 
de maneira verbal uma declaração de que 
optou por esse regime de tratamento.

(C) evasão, transferência, acidente, 
intercorrência clínica grave e falecimento 
serão comunicados pela direção do 
estabelecimento de saúde mental aos 
familiares, ou ao representante legal do 
paciente, bem como à autoridade sanitária 
responsável, no prazo máximo de quarenta 
e oito horas da data da ocorrência.

(D) é admitida, nos casos em que não houver 
residência terapêutica, a internação de 
pacientes portadores de transtornos mentais 
em instituições com características asilares.

(E) a internação psiquiátrica involuntária 
deverá, no prazo de setenta e duas horas, 
ser comunicada ao Ministério Público 
Estadual pelo responsável técnico do 
estabelecimento no qual tenha ocorrido, 
devendo esse mesmo procedimento ser 
adotado quando da respectiva alta.

54. De acordo com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015), assinale a 
alternativa correta.

(A) A deficiência não afeta a plena capacidade 
civil da pessoa para casar-se e constituir 
união estável, exercer direitos sexuais e 
reprodutivos, exercer o direito de decidir 
sobre o número de filhos e de ter acesso a 
informações adequadas sobre reprodução 
e planejamento familiar, conservar sua 
fertilidade, sendo possível a esterilização 
compulsória quando requerida por seu 
curador e autorizada judicialmente.

(B) Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais 
pessoas. 

(C) A avaliação da deficiência, quando 
necessária, será biopsicológica, realizada 
por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

(D) A curatela afetará os atos relacionados aos 
direitos de natureza patrimonial, negocial e 
conjugal.

(E) Os curadores são obrigados a prestar, 
semestralmente, contas de sua 
administração ao juiz, apresentando o 
balanço do respectivo ano.

55. Assinale a alternativa correta, de acordo 
com a Lei 10.708/2003, que institui o 
auxílio-reabilitação psicossocial para 
pacientes acometidos de transtornos 
mentais egressos de internações.

(A) É um dos requisitos para a obtenção do 
benefício criado por essa Lei que o paciente 
seja egresso de internação psiquiátrica cuja 
duração tenha sido, comprovadamente, por 
um período igual ou superior a um ano.

(B) Os requisitos previstos na lei para a obtenção 
do referido benefício são alternativos.

(C) Os valores serão pagos diretamente ao 
representante legal do paciente.

(D) O benefício terá a duração de dois anos, 
podendo ser renovado quando necessário 
aos propósitos da reintegração social do 
paciente.

(E) O pagamento do auxílio-reabilitação 
psicossocial será suspenso quando o 
beneficiário for reinternado em hospital 
psiquiátrico, bem como quando alcançados 
os objetivos de reintegração social e 
autonomia do paciente.
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56. Com relação aos direitos dos deficientes, 
assinale a alternativa correta.

(A) Em caso de negócio jurídico que possa 
trazer risco ou prejuízo relevante, havendo 
divergência de opiniões entre a pessoa 
apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, 
após ouvir equipe multidisciplinar, decidir 
sobre a questão.

(B) A tomada de decisão apoiada é o processo 
pelo qual a pessoa com deficiência elege 
pelo menos 3(três) pessoas idôneas, com 
as quais mantenha vínculos e que gozem 
de sua confiança, para prestar-lhe apoio 
na tomada de decisão sobre atos da vida 
civil, fornecendo-lhes os elementos e 
informações necessários para que possa 
exercer sua capacidade.

(C) Antes de se pronunciar sobre o pedido de 
tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido 
por equipe multidisciplinar, após oitiva do 
Ministério Público, ouvirá pessoalmente o 
requerente e as pessoas que lhe prestarão 
apoio. A decisão tomada por pessoa apoiada 
terá validade e efeitos sobre terceiros, sem 
restrições.

(D) Para formular pedido de tomada de decisão 
apoiada, a pessoa com deficiência e os 
apoiadores devem apresentar termo em que 
constem os limites do apoio a ser oferecido e 
os compromissos dos apoiadores, inclusive 
o prazo de vigência do acordo e o respeito 
à vontade, aos direitos e aos interesses da 
pessoa que devem apoiar.

(E) A pessoa apoiada não pode solicitar o 
término de acordo firmado em processo 
de tomada de decisão apoiada, exceto se 
autorizada judicialmente.

57. Quanto ao instituto da curatela, assinale 
a alternativa correta. 

(A) O cônjuge ou companheiro, separado 
judicialmente ou de fato, é, de direito, 
curador do outro, quando interdito.

(B) Na nomeação de curador para a pessoa 
com deficiência, o juiz poderá estabelecer 
curatela compartilhada a mais de uma 
pessoa.   

(C) Dar-se-á curador ao nascituro se o pai 
falecer estando grávida a mulher, ainda que 
tenha o poder familiar.

(D) A interdição do pródigo o privará de 
emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 
hipotecar, demandar ou ser demandado, 
e praticar, em geral, os atos que sejam de 
mera administração, ainda que tenha um 
curado.

(E) Estão sujeitos à curatela aqueles que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para 
os atos da vida civil, podendo estes serem 
interditados integralmente.

58. Assinale a alternativa correta sobre o 
tema da autopsia psicológica.

(A) Esse processo visa procurar através da 
necropsia sinais de que a vítima morreu em 
decorrência de suicídio.

(B) Apresenta o mesmo valor de prova que a 
necropsia e é classificada de acordo com a 
natureza do crime.

(C) A autopsia psicológica, enquanto técnica 
pericial, surgiu como uma saída para uma 
necessidade administrativa que pudesse 
definir a etiologia médico-legal das mortes 
duvidosas, para as quais não havia 
suficientes elementos para afirmar se se 
tratava de um suicídio ou um acidente.

(D) Não há como se determinar o estado mental 
no momento da morte, o que torna essa 
perícia de natureza subjetiva e de difícil 
realização.

(E) O local do crime não é importante nesse 
tipo de avaliação.

59. O consentimento livre do paciente, 
previamente esclarecido pelo psiquiatra, 
deriva do respeito à autonomia do outro. 
Em relação a esse tema, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) O respeito pela autonomia em Medicina 
se caracteriza por privilegiar o bem do 
paciente, o que só pode ser aferido a partir 
do seu sistema de valores.

(B) O termo de Assentimento livre é um 
documento redigido em linguagem 
acessível, utilizado quando o sujeito tem 
a capacidade de entender e decidir sobre 
seus atos, em que consta a explicação 
completa da natureza da pesquisa, incluindo 
os riscos envolvidos, devendo ser assinado 
pelo voluntário da pesquisa.

(C) A obtenção do consentimento livre e 
esclarecido deve ser feita em duas 
situações. A primeira é fundamentada 
no esclarecimento que o profissional irá 
fornecer ao paciente antes de qualquer ato 
médico e a segunda se dará com o sujeito 
da pesquisa, no momento da aceitação ou 
não de sua participação na pesquisa.

(D) Para que o indivíduo possa exercer sua 
autonomia, são necessárias duas condições 
fundamentais: a primeira ter capacidade 
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para agir intencionalmente, o que pressupõe 
compreensão, razão e deliberação para 
decidir coerentemente entra as alternativas 
que lhe são apresentadas e a segunda 
ter liberdade, no sentido de estar livre de 
qualquer influência controladora para essa 
tomada de decisão.

(E) Em relação à participação em pesquisas 
clínicas, o interesse primário diz respeito ao 
paciente, sua saúde e seu bem-estar; já o 
interesse do pesquisador é o conhecimento 
científico.

 
60. A internação psiquiátrica é um tema 

polêmico, pois envolve o direito humano 
à autonomia. Sobre a internação 
psiquiátrica, é correto afirmar que

(A) esquizofrenia, transtorno delirante, 
transtorno afetivo, abuso de substâncias 
estão entre os transtornos mentais com 
maior risco de internação involuntária.

(B) internação involuntária é aquela que se dá 
sem o consentimento do usuário e a pedido 
do Juiz.

(C) a internação involuntária é um evento de 
vida extremo. O paciente que é internado 
involuntariamente tem maiores chances 
de se opor ao tratamento instituído e maior 
risco de violência.

(D) segundo a Lei n° 10.216/2001, o término da 
internação voluntária se dá por solicitação 
escrita ou verbal do paciente ou por alta 
determinada pelo médico.

(E) a internação involuntária levará em 
conta as condições de segurança do 
estabelecimento, quanto à salvaguarda 
do paciente, dos demais internados e dos 
funcionários. 

 
61. A proximidade da morte desperta no 

paciente emoções intensas desde raiva 
à impotência. O avanço da medicina 
permitiu o surgimento de métodos 
capazes de interceder a favor da 
manutenção da vida, possibilitando 
maior longevidade aos portadores de 
doenças até então consideradas mortais. 
Sobre esse tema e sua interface forense, 
assinale a alternativa correta.

(A) O papel do psiquiatra se restringe ao 
paciente em cuidados paliativos.

(B) No Brasil, procedimentos relacionados 
ao fim da vida, como a eutanásia, são 
permitidos em casos excepcionais.

(C) Diretivas antecipadas de vontade referem-
se ao conjunto de desejos, prévia e 

expressamente manifestados pelo paciente, 
sobre cuidados e tratamentos que quer, 
ou não, receber no momento em que 
estiver incapacitado de expressar, livre e 
autonomamente, sua vontade.

(D) O médico levará em conta as Diretivas 
antecipadas de vontade do paciente, mesmo 
que em desacordo com os preceitos ditados 
pelo Código de Ética Médica.

(E) Não sendo conhecidas as diretivas 
antecipadas de vontade do paciente, o 
médico poderá decidir livremente sua 
conduta.

62. A simulação, o Transtorno factício e 
o Transtorno dissociativo podem ser 
diferenciados quanto à produção de 
sintomas e motivação desses sintomas 
acontecerem de modo consciente ou 
não. Em relação ao assunto, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Na simulação, a produção é inconsciente, 
porém a motivação é consciente.

(B) No Transtorno dissociativo, a motivação é 
sempre consciente.

(C) No Transtorno factício, a produção é 
consciente e a motivação é inconsciente.

(D) Na simulação e no Transtorno dissociativo, 
as motivações são inconscientes.

(E) No transtorno factício e no transtorno 
dissociativo, a produção é inconsciente e a 
motivação consciente.

63. A Psicofisiologia forense tem como 
objetivo detectar a ocultação de 
informações por meio da aferição de 
parâmetros fisiológicos do sujeito.  Os 
três principais métodos utilizados são 
o polígrafo, o eletroencefalograma e a 
ressonância magnética funcional.  Alguns 
testes e protocolos são usados como 
paradigmas no ambiente de pesquisa. 
Com relação ao polígrafo, qual teste ou 
técnica NÃO faz parte dos protocolos 
descritos na literatura?

(A) Teste da pergunta controle.
(B) Técnica relevante-irrelevante.
(C) Teste da mentira direcionada.
(D) Teste de reação ao estresse.
(E) Teste do conhecimento culpado.
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64. Simulação, dissimulação, supersimulação 
e metassimulação são termos comuns na 
prática psiquiátrica forense. Em relação 
ao assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Quando um indivíduo exagera sintomas de 
sua patologia mental, é um caso típico de 
metassimulação.

(B) Quando um indivíduo tenta negar um sintoma 
verdadeiramente existente, denomina-se 
simulação.

(C) É comum nas perícias previdenciárias a 
metassimulação.

(D) A supersimulação consiste na persistência 
fictícia intencional dos sintomas após 
cessado o transtorno real.

(E) A dissimulação é frequentemente motivada 
por ganhos externos, como compensação 
financeira ou para evadir-se de processos 
criminais.

65. O consumo de substâncias psicoativas 
tem se disseminado rapidamente e 
gerado um grande impacto mundial. O 
quadro de intoxicação varia de acordo 
com a substância utilizada. Em relação 
ao assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Concentração de 2,0g/L de álcool no sangue 
leva à depressão respiratória e coma.

(B) Na intoxicação por cocaína, os efeitos 
aparecem imediatamente após uma única 
dose e desaparecem em 24 horas.

(C) A midríase ocorre após o uso de cocaína e 
a miose após o uso de heroína.

(D) Admite-se que doses entre 200g e 2000g 
de cocaína por via inalatória possam causar 
infarto agudo do miocárdio (IAM) e que os 
indivíduos mais susceptíveis são aqueles 
que utilizam a droga repetidamente.

(E) A cocaína é a droga de abuso mais utilizada 
entre os jovens.

66. O exame criminológico tem como objetivo 
a individualização da pena. Sobre esse 
tema, assinale a alternativa correta.

(A) De acordo com a Lei de Execuções Penais, 
o apenado, quando em fase de progressão 
de regime, deve se submeter ao exame 
criminológico com o objetivo de avaliar se 
está preparado para progredir para um 
regime menos gravoso.

(B) Para a realização do exame criminológico, 
faz-se necessário um psicólogo, um 
psiquiatra e um enfermeiro.

(C) Atualmente, fica a critério do juiz requisitar, 
quando achar necessário, o exame, desde 
que em decisão motivada.

(D) A lei de Execuções Penais prevê três 
requisitos para que o condenado progrida 
de regime: cumprimento de 1/6 da pena 
no regime anterior, apresentar bom 
comportamento durante o cumprimento 
da medida em regime fechado e ter uma 
avaliação positiva no exame criminológico.

(E) O exame criminológico é composto por único 
laudo assinado pelo psiquiatra, enfermeiro 
e psicólogo.

67. Os transtornos do controle dos impulsos 
são disfunções que compreendem 
elementos volitivos, cognitivos e 
comportamentais, bem como interações 
dessas variáveis.  Sobre essa temática, é 
correto afirmar que

(A) os transtornos do controle de impulsos 
podem ser divididos, segundo a CID-10, em 
comportamentos associados a grooming, 
comportamento social ou moralmente 
aceitos e comportamentos social ou 
moralmente inaceitáveis.

(B) o roubo patológico é comum em indivíduos 
do sexo masculino e pode ter sua pena 
atenuada de acordo com a intencionalidade 
da ação.

(C) a psicopatologia, as motivações que levaram 
ao ato e a possibilidade de autocontrole 
devem ser levadas em conta no momento 
de uma avaliação pericial.

(D) pacientes de alguns dos subgrupos dos 
transtornos do controle de impulsos 
podem sofrer consequências legais diretas 
ou indiretas de seus atos impulsivos, 
dependendo das comorbidades psiquiátricas 
existentes.

(E) a piromania e o transtorno explosivo 
intermitente estão englobados no grupo 
de comportamentos que são, em sua base 
motivacional e comportamental, social e 
moralmente aceitáveis.

68. Qual é o nome da perversão sexual que 
se manifesta pela atração por indivíduos 
com baixa condições de higiene?

(A) Swapping.
(B) Micoscopia.
(C) Riparofolia.
(D) Andomimetofilia.
(E) Onanismo.
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69. O erro médico, quase sempre por culpa, 
é uma forma atípica e inadequada de 
conduta profissional que supõe uma 
inobservância técnica, capaz de produzir 
um dano à vida ou à saúde do paciente. 
Sobre esse tema, assinale a alternativa 
correta.

(A) No Brasil, a responsabilidade médica é 
objetiva. Para iniciar processo por erro 
médico, é necessário provar que o médico 
agiu culposamente.

(B) Um ato médico imprudente e desnecessário, 
sem danos objetivos, pode ser classificado 
como culpa médica, sendo “periclitação 
da vida e da saúde”, por expor a vida de 
alguém a perigo direto e iminente.

(C) Pode-se configurar como imprudência 
médica as seguintes eventualidades: 
abandono ao doente, omissão de tratamento, 
prática ilegal por estudantes de medicina.

(D) Entre a negligência e imprudência, existem 
indícios de grave culpabilidade, ao passo 
que, na imperícia, presume-se a falta de 
aprimoramento, relativo à pessoa que 
desempenha determinada profissão.

(E) Chama-se negligência a incapacidade ou a 
inabilitação para exercer determinado ofício, 
por falta de habilidade ou pela ausência dos 
conhecimentos elementares exigidos em 
uma profissão.

70. No Brasil, a principal patologia 
psiquiátrica associada a afastamento do 
trabalho é

(A) transtorno do estresse pós-traumático.
(B) transtorno Depressivo Maior.
(C) transtorno Afetivo Bipolar.
(D) transtorno de Ansiedade.
(E) alcoolismo.

71. De acordo com os princípios do código de 
ética da medicina, assinale a alternativa 
correta.

(A) A Medicina não pode, em nenhuma 
circunstância ou forma, ser exercida como 
comércio.

(B) Para exercer a Medicina com honra e 
dignidade, o médico necessita ter boas 
condições de trabalho e ser remunerado 
de forma justa, que não será inferior a dez 
salários mínimos.

(C) O médico guardará absoluto respeito pelo ser 
humano e atuará sempre em seu benefício. 
Jamais utilizará seus conhecimentos para 
causar sofrimento físico ou moral, para o 
extermínio do ser humano ou para permitir 

e acobertar tentativa contra sua dignidade 
e integridade, salvo nos casos de guerra 
declarada.

(D) O médico não pode, salvo nas hipóteses 
previstas em portaria do Ministério da Saúde, 
renunciar à sua liberdade profissional, nem 
permitir quaisquer restrições ou imposições 
que possam prejudicar a eficiência e a 
correção de seu trabalho.

(E) O médico sempre guardará sigilo a 
respeito das informações de que detenha 
conhecimento no desempenho de suas 
funções.

72. Com relação à auditoria e perícia médica, 
é vedado ao médico, EXCETO

(A) assinar laudos periciais, auditoriais ou de 
verificação médico-legal quando não tenha 
realizado pessoalmente o exame.

(B) ser perito ou auditor do próprio paciente, 
de pessoa de sua família ou de qualquer 
outra com a qual tenha relações capazes de 
influir em seu trabalho ou de empresa em 
que atue ou tenha atuado.

(C) realizar exames médico-periciais de corpo 
de delito em seres humanos no interior de 
prédios ou de dependências de delegacias 
de polícia, unidades militares, casas de 
detenção e presídios, salvo em situações 
excepcionais previstas na lei.

(D) receber remuneração ou gratificação por 
valores vinculados à glosa ou ao sucesso 
da causa, quando na função de perito ou de 
auditor.

(E) intervir, quando em função de auditor, 
assistente técnico ou perito, nos atos 
profissionais de outro médico, ou fazer 
qualquer apreciação em presença do 
examinado, reservando suas observações 
para o relatório.
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73. No tocante à medicina forense e à 
psiquiatria forense e estas relacionadas 
à lei, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O exercício da medicina compreende 
três domínios indissociáveis entre si, o 
cognitivo, o afetivo e o psicomotor que 
se complementam e interagem na busca 
de seu objetivo principal, qual seja, curar 
algumas vezes, aliviar quase sempre e 
consolar sempre.

(B) A psiquiatria forense é uma especialidade 
médica na qual a interface com o direito é 
muito intensa, pois as enfermidades mentais 
com frequência produzem quebra no teste 
de realidade, alterando a conduta social e 
moral do paciente.

(C) A psiquiatria forense é uma subespecialidade 
da psiquiatria. Ontologicamente, contudo, 
pode ser considerada parte da medicina 
legal, pois é uma decorrência natural da 
interface entre uma especialidade médica 
com o direito.

(D) Pelo menos quatro conceitos filosóficos 
são indispensáveis para o exercício 
da psiquiatria forense, discernimento, 
entendimento, determinação e sensibilidade 
para com o periciando.

(E) Toda medida de proteção a uma pessoa ou 
a um grupo humano de vulneráveis exige 
que, primeiramente, se discrimine quem 
é vulnerável. Assim uma questão atual 
consiste em estabelecer se as medidas 
de proteção a enfermos são avanços da 
civilização ou, contrariamente, mais um 
abuso acometido contra eles.

74. O exame pericial psiquiátrico forense 
está relacionado ao ramo do direito. 
Sobre o tema, assinale a alternativa 
correta.

(A) Dispondo de habilitação técnica, a aceitação 
da perícia é um dever, exceto se presente 
impedimentos, suspeições ou algum motivo 
legítimo para justificar a escusa.

(B) A perícia é um meio de obtenção de prova, 
e o perito é um auxiliar do juízo.

(C) O perito deve ter conhecimento técnico 
sobre a matéria e suficiente conhecimento 
jurídico sobre o que se discute no processo, 
sendo seu laudo acatado pelo Juiz.

(D) As avaliações periciais psiquiátricas são de 
natureza transversal e retrospectiva.

(E) Há grande semelhança entre o exame 
pericial psiquiátrico e o exame psiquiátrico 
clínico.  

75. Sobre o tema de perícias psiquiátricas 
forenses, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O exame pericial psiquiátrico é uma espécie 
de avaliação psiquiátrica cuja finalidade 
é elucidar fato de interesse de autoridade 
judiciária, policial, administrativa ou, 
eventualmente, particular.

(B) Ao ser designado perito, o psiquiatra terá, 
em regra, o dever de aceitar a atribuição. 
Trata-se, em regra, de um múnus público 
que obriga todo cidadão a servir à justiça.

(C) É possível, excepcionalmente, ao perito 
designado apresentar escusas a tal 
encargo, as quais são basicamente a falta 
de conhecimento técnico do profissional, 
os impedimentos, suspeições e o motivo 
legítimo.

(D) O juiz, o perito e o assistente técnico estão 
sujeitos às alegações de impedimento e 
suspeição das leis processuais.

(E) A escusa do perito para não assumir o 
encargo será apresentada no prazo de 
15 (quinze) dias, contado da intimação, 
da suspeição ou do impedimento 
supervenientes, sob pena de renúncia ao 
direito a alegá-la.

76. O novo código de processo civil 
trouxe dispositivos expressos sobre 
impedimento e suspeição do perito. 
Quanto ao tema, assinale a alternativa 
correta.

(A) O perito que tiver amizade íntima com 
qualquer das partes será impedido de 
realizar perícia.

(B) Se o perito for herdeiro presuntivo de alguma 
das partes, será considerado suspeito para 
realizar a perícia.

(C) Aquele que prestou depoimento no processo 
como testemunha está impedido de realizar 
a perícia.

(D) Há suspeição do perito quando qualquer 
das partes for sua credora ou devedora, de 
seu cônjuge ou companheiro ou de parentes 
destes, em linha reta até o segundo grau.

(E) Há impedimento do perito quando for parte 
no processo ele próprio, seu cônjuge ou 
companheiro, ou parente, consanguíneo 
ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
segundo grau.
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77. A perícia nos Transtornos por uso de 
substâncias psicoativas é um tema 
bastante relevante para a psiquiatria 
forense. Assinale a alternativa correta 
relacionada a esse assunto.

(A) A apuração da imputabilidade do agente 
que tenha cometido um delito em razão de 
dependência ou sob efeito de droga perfaz-
se de acordo com o critério biológico.

(B) De acordo com a natureza da embriaguez, 
as consequências jurídico-penais poderão 
sofrer profundas alterações; sendo 
um atenuador de pena a embriaguez 
preordenada.

(C) Nos crimes relacionados ao uso de 
substância psicoativa, o perito deverá 
verificar a existência de transtorno mental, 
o nexo de causalidade entre o transtorno 
mental e o delito, examinar a capacidade de 
entendimento e determinação do agente na 
época do fato, bem como o dolo ou a culpa 
no momento da conduta.

(D) O álcool é a substância psicoativa mais 
consumida pela população brasileira, sendo 
ingerida em maior proporção por indivíduos 
do sexo masculino, e a intoxicação por 
tal substância pode provocar alterações 
no afeto, na linguagem, na conduta e na 
cognição. A ingestão de álcool, em caso 
fortuito, pode alterar a imputabilidade penal.

(E) Os indivíduos usuários de álcool podem 
apresentar quadro alucinatório, similar 
ao delirium tremens, aproximadamente 
07 dias após a diminuição, o aumento ou 
a interrupção do consumo da substância 
supracitada.

78. Indivíduo do sexo masculino apresenta 
uma tendência recorrente em obter 
excitação e prazer sexual pela observação 
de pessoas, em gerais estranhos, em 
comportamentos sexuais ou íntimos, 
como despir-se. Tal comportamento é 
enquadrado em qual parafilia?

(A) Escopofilia.
(B) Riparofilia.
(C) Frotteurismo.
(D) Exibicionismo.
(E) Fetichismo.

79. Um criança de 11 anos, sexo feminino, 
apresenta indícios de ter sido vítima de 
crime sexual. Durante o processo judicial 
para apurar tal fato, por não haver prova 
pericial atestando a ocorrência do crime, 
nem testemunhas, o juiz entende ser 
necessário a oitiva da criança. Com base 
nas informações do caso, assinale a 
alternativa correta.

(A) A criança deverá ser ouvida na presença 
de seus pais ou representante legal, 
sendo questionada pelo juiz sobre os 
fatos ocorridos. Na hipótese de o defensor 
do réu achar pertinente, este poderá 
elaborar perguntas à criança por meio do 
representante legal.

(B) A criança deve ser levada à equipe 
multidisciplinar e será ouvida na presença 
do juiz, do promotor de justiça, do réu e seu 
defensor.

(C) A menina não poderá ser ouvida no 
processo, por se tratar de procedimento 
extremamente danoso à sua integridade 
psíquica. Assim, seus representantes legais 
devem recorrer da decisão judicial que 
determinou sua oitiva.

(D) Mesmo que a menina confirme a existência 
de abuso sexual, o réu será absolvido por 
não haver prova pericial, especialmente, 
exame de corpo de delito. 

(E) A menina deverá ser ouvida por meio 
do procedimento chamado “depoimento 
sem dano”, o qual consiste em técnica de 
entrevista específica, delicada e paciente, 
em que a criança é ouvida em sala reservada, 
sendo seu depoimento colhido por um 
técnico, por meio de perguntas indiretas, 
tom informal, de maneira gradual. O juiz, 
o Ministério Público, o réu e seu defensor 
podem acompanhar em tempo real a oitiva 
por meio de sistema audiovisual, de outra 
sala.

80. Assinale a alternativa que apresenta 
os transtornos mais observados em 
clínicas especializadas no tratamento de 
parafilias e que perfazem a maioria dos 
agressores sexuais presos.

(A) Pedofilia, sadismo e frotteurismo. 
(B) Escopolifia, frotteurismo e riparofilia.
(C) Frotteurismo, satiríase e fetishismo.
(D) Estigmatofilia, clismafilia e masoquismo.
(E) Pedofilia, voyeurismo e exibicionismo.
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81. Assinale a alternativa que apresenta um 
transtorno mental e uma perturbação da 
saúde mental.

(A) Transtorno cognitivo leve, transtorno 
psicótico breve.

(B) Retardo mental, transtorno delirante.
(C) Esquizofrenia, pedofilia.
(D) Transtorno delirante, transtorno de 

personalidade antissocial.
(E) Neuroses, delirium.

82. De acordo com a ética em Psiquiatria 
Forense, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Uma das questões éticas mais importantes e 
delicadas na prática da psiquiatria forense é 
estabelecer os limites da confidencialidade.

(B) A atuação pericial se distingue da assistência 
técnica prestada por um psiquiatra no 
âmbito forense, pois este último não tem 
compromisso com a imparcialidade, que é 
base da ação pericial.

(C) É fundamental diferenciar as atuações 
do psiquiatra forense como perito e como 
médico assistente, pois cada atuação 
apresenta suas peculiaridades éticas, 
especialmente quanto ao comprometimento 
com a sociedade ou com o próprio paciente.

(D) A prática da psiquiatria forense em sentido 
amplo compreende atividades periciais, 
assistenciais, clínicas, educacionais 
de pesquisa e consultoria, envolvendo 
principalmente presidiários, embora também 
alcance a esfera cível.

(E) Tendo em vista que os assistentes técnicos 
não precisam ser imparciais, assim como 
os peritos, o assistente técnico não está 
submetido às normas éticas da psiquiatria.

83. No Brasil e no mundo, há um grande 
número de pessoas com transtornos 
mentais nas prisões. Situação 
preocupante em face da precariedade 
de recursos humanos e materiais para 
atender esses pacientes. Com relação a 
esse tema, assinale a alternativa correta.

(A) Transtorno mental grave também está 
relacionado à reincidência criminal. O 
transtorno delirante apresenta maior 
correlação, aumentando em três vezes 
as chances de ter quatro ou mais 
encarceramentos.

(B) O risco de suicídio é um problema cada 
vez mais comum na população prisional, 
porém as taxas ainda são menores que as 
observadas na população geral.

(C) Presos com transtornos mentais, em 
especial transtorno psicótico e do humor, 
têm maior risco para comportamento suicida 
em ambos os gêneros.

(D) Os homens apresentam um número maior 
de tentativas de suicídio.

(E) Os transtornos mentais mais prevalentes na 
população carcerária são os transtornos por 
uso de substâncias, os psicóticos e os do 
humor.

84. A violência e a criminalidade são 
fenômenos complexos resultantes 
de múltiplos   determinantes    
biopsicossociais e formam parte da 
própria condição humana desde os 
primeiros tempos. Tais problemas 
interessam a toda sociedade e seu amplo 
impacto envolve a justiça, segurança 
pública e economia. Quanto ao tema 
avaliação de risco de violência, assinale 
a alternativa correta.

(A) A avaliação de risco de comportamento 
violento é realizada apenas em populações 
presidiárias, caso o réu já tenha sido 
condenado.

(B) O uso de instrumentos de avaliação de 
risco de violência associado a cuidadosa 
e abrangente avaliação clínica aumentou a 
acurácia preditiva desses exames, tornando 
a avaliação mais uniforme, abrangente, 
subjetiva e transparente.

(C) Alguns dos instrumentos mais promissores 
para a avaliação do risco de violência são as 
escalas HCR-20 e PCL-R. Contudo apenas 
a escala PCL-R está validada para uso no 
Brasil.

(D) A escala HCR-20 abrange diversas 
variáveis as quais são agrupadas sob 
as denominações: itens históricos, itens 
clínicos e referenciais genéticos.

(E) A escala PCL-R enfoca exclusivamente a 
personalidade do indivíduo examinado.

85. Pedro, 34 anos, portador de esquizofrenia, 
nunca aderiu, adequadamente, a 
tratamento medicamentoso, passando 
por 05 internações psiquiátricas ao longo 
da vida.  Morava com sua mãe e, há cerca 
de 02 meses, começou a apresentar 
comportamento desconfiado, achando 
que uma entidade estava no corpo de 
sua mãe e que ela estava colocando 
veneno em sua comida, passando a 
ouvir vozes de comando para matá-la, 
pois só assim sua mãe retornaria a seu 
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corpo. Certo dia, à noite e após o jantar, 
ele esfaqueou sua mãe até a morte. Após 
cometer o homicídio, foi submetido a uma 
avaliação pericial e o Juiz determinou sua 
internação em hospital de custódia. Qual 
será o prazo mínimo para que o mesmo 
seja submetido a uma nova avaliação 
pericial?

(A) 1 a 3 anos.
(B) 2 a 4 anos.
(C) 3 a 5 anos.
(D) 06 meses.
(E) 09 meses.

86. O perito, ao avaliar um periciando, 
constatou que “O periciando apresentava 
comportamento de aproximação 
indesejada, obsessiva, intrusivas, de 
fazer contato com a vítima e controlar 
sua vida, induzindo-a ao medo.” Assinale 
a alternativa que apresenta o fenômeno 
que mais se aproxima do caso.

(A) Stalking.
(B) Rapist.
(C) Prodigabilidade.
(D) Agalmatofilia.
(E) Hemetofilia.

87. O termo “uxoricídio” refere-se a 
assassinato

(A) de criança.
(B) de pessoas portadoras de deficiência.
(C) da esposa.
(D) de transexual.
(E) de homossexual.

88. O perito, ao analisar um adulto, constatou 
que este apresenta sinais excitatórios 
apenas ao usar objetos que remetem à 
infância, tais como usar chupeta, tomar 
mamadeira ou usar fraudas. Assinale 
a alternativa que apresenta a parafilia 
correspondente ao caso

(A) Anastemafilia.
(B) Anililagmia.
(C) Anaclitismo.
(D) Alotriorastia.
(E) Amaurofilia. 

89. O indivíduo periciado apresenta as 
seguintes características: sensibilidade 
excessiva diante de contrariedades 
e rejeições, tendência persistente a 
guardar rancores e a recusar o perdão 
por insultos, caráter desconfiado e 
tendência a distorcer fatos por interpretar 

erroneamente como hostilidade ou 
desprezo a ações neutras ou amistosas 
de outros; sentimento combativo 
e obstinado em relação aos seus 
próprios direitos em desacordo com a 
situação real; suspeitas recorrentes e 
injustificadas quanto à fidelidade sexual 
do cônjuge ou do parceiro sexual; 
tendência à supervalorização da própria 
importância. De acordo com a CID-10, as 
características apresentadas referem-se 
ao transtorno de personalidade

(A) histriônica.
(B) emocionalmente instável.
(C) antissocial.
(D) paranoide.
(E) esquizoide.

90. Em relação à responsabilidade penal 
no Código Penal Militar, assinale a 
alternativa correta.

(A) São usados os mesmos termos da lei penal 
comum (doença mental e desenvolvimento 
mental retardado), mas a lei militar fala 
também em deficiência mental e omite 
menção à perturbação da saúde mental.

(B) O Código Penal Militar e o Código Penal 
têm definições de abrangência equivalentes 
para inimputabilidade, porém diferem em 
relação à semi-imputabilidade.

(C) Na comparação entre a lei penal geral e a 
militar, cabe ressaltar a exigência de nexo 
causal entre transtorno mental e delito, bem 
como que a psicopatologia deve ser aferida 
transversalmente.

(D) O Código Penal Miliar prescreve que não 
é imputável quem, no momento da ação 
ou da omissão, não possui a capacidade 
de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse 
entendimento, intenção no momento da 
ação em virtude de doença mental, de 
desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado.

(E) O Código Penal Militar afirma que se a 
doença ou a deficiência mental diminui 
consideravelmente a capacidade de 
entendimento da ilicitude do fato ou a 
de autodeterminação, fica excluída a 
imputabilidade.
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91. Com relação à ética em Psiquiatria 
Forense, assinale a alternativa correta.

(A) A alteridade parte do pressuposto de que, 
ao estabelecer uma genuína relação entre 
as pessoas, um vínculo de nova dimensão 
emerge, de modo mais individual que 
coletivo.

(B) A alteridade demonstra adequação da 
busca por decisões compartilhadas, de 
uma deliberação conjunta, preservando 
as características de cada um dos 
participantes em termos de experiência 
prévia, conhecimentos, vulnerabilidade, 
vínculos, interesses e crenças.

(C) Os direitos humanos são um importante 
referencial ético que pode e deve ser 
utilizado na abordagem de problemas 
éticos. Nas perícias a finalidade é oferecer 
subsídio ao Juiz na aplicação da pena, 
sendo obrigatória nas perícias civis.

(D) Uma das questões éticas mais importantes 
e delicadas na prática da psiquiatria forense 
é estabelecer o rapport com o periciando.

(E) No Brasil, o marco regulatório para a 
pesquisa em seres humanos está baseado, 
além de na legislação em vigor, nas 
resoluções do Conselho Nacional de Saúde, 
especialmente na Resolução número 466. É 
vedado ao psiquiatra forense participar de 
pesquisas com seres humanos.

92. Em relação às avaliações periciais 
psiquiátricas, assinale a alternativa 
correta.

(A) São classificadas em dois grandes tipos: 
avaliações transversais e retrospectivas.

(B) O exame de superveniência de saúde 
mental é um tipo de avaliação transversal.

(C) A avaliação nos casos de interdição é um 
tipo de avaliação retrospectiva.

(D) No âmbito criminal, a mais importante 
perícia é a de cessação de periculosidade.

(E) As avaliações de risco mais comuns ocorrem 
em matéria penal e são um tipo de perícia 
transversal.

93. Em relação ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O ECA foi promulgado logo após a 
Constituição Federal de 1988 e tinha por 
objetivo adaptar a legislação sobre crianças 
e adolescentes aos direitos enunciados na 
Carta Magna.

(B) O ECA estabelece o direito da criança a 
uma convivência familiar e comunitária 

em ambiente que apresente hábitos e 
comportamentos saudáveis.

(C) Sob o título Medidas pertinentes aos pais 
ou responsáveis, estão definidas medidas 
aplicáveis a pais ou responsáveis que 
estejam passando por problemas, ou 
a grupos familiares com dificuldades 
específicas, em razão das quais não estejam 
podendo cumprir seus deveres de cuidar e 
educar.

(D) A psiquiatria forense da criança e do 
adolescente reveste-se de complexidade 
própria, decorrente tanto das peculiaridades 
da infância, da adolescência e de seu 
posicionamento social como do próprio 
ordenamento jurídico especial que 
estabelecer tratamento diferenciado para os 
menores de 18 anos.

(E) Na hipótese de suspeita de violência, 
opressão ou ofensa sexual, a autoridade 
judiciária poderá, como medida cautelar, 
determinar ao conselho tutelar a tutela do 
menor em questão.

94. Em relação ao conceito de Prodigalidade, 
qual é o transtorno no qual esse termo 
NÃO pode ser enquadrado como 
sintoma?

(A) Transtorno Afetivo Bipolar.
(B) Dipsiomania.
(C) Oniomania.
(D) Cibomania.
(E) Cleptomania.

95. A perícia na população geriátrica está 
sendo normalmente solicitada nos casos 
em que se envolve a capacidade de testar 
e doar. Em relação ao tema, assinale a 
alternativa correta.

(A) Em perícia da capacidade de testar e doar, a 
incapacidade superveniente do testador não 
invalida o testamento, nem o testamento do 
incapaz se valida com a superveniência de 
sua capacidade.

(B) Ao investigar o pleno discernimento para 
testar ou doar, deve-se pesquisar variáveis 
objetivas e subjetivas, como conhecimento 
do patrimônio próprio, de seu valor e de 
quem são seus herdeiros necessários. 
Sendo necessária uma perícia psiquiátrica 
em indivíduos com um transtorno mental de 
base.

(C) Um incapaz na esfera cível não pode 
contrair matrimônio, mesmo que 
compreenda o significado do ato, exceto em 
casos em consonância com os familiares 
responsáveis.
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(D) A incapacidade laboral decorrente 
de transtorno mental é preditora de 
incapacidade para os atos da vida civil.

(E) A avaliação post mortem é comum no âmbito 
de processo de anulação de ato jurídico por 
herdeiro e está classificada entre as perícias 
de natureza transversal.

96. Em relação à cleptomania, é correto 
afirmar que

(A) a baixa prevalência encontrada na 
literatura pode se dever ao fato de que os 
cleptomaníacos registrados são aqueles que 
foram identificados em situações de furto, 
quando em realidade se sabe que muitos 
dos cleptomaníacos não são flagrados no 
ato e não são capturados.

(B) um achado comum é a comorbidade com o 
transtorno depressivo maior.

(C) as mulheres costumam cometer os primeiros 
furtos na adolescência, enquanto os homens 
apresentam idade de início bimodal.

(D) segundo estudos, cerca de 90% dos 
indivíduos furtam por cinco anos ou mais.

(E) a cleptomania caracteriza-se pela 
recorrência de impulsos para roubar objetos 
de pequeno valor monetário ou que são 
necessários para o uso pessoal.

97. Em relação aos procedimentos legais 
e à perícia na criança e adolescente, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A apuração do ato infracional descrito 
pelo ECA compreende, em linhas gerais, 
a apreensão do adolescente considerado 
infrator, seu encaminhamento ao Ministério 
Público, a oitiva do menor, dos responsáveis 
e das testemunhas.

(B) crianças menores de 12 anos não podem 
ser apreendidas em flagrante, mesmo em 
prática de ato infracional, de modo que 
devem ser encaminhadas ao conselho 
tutelar, com o registro da ocorrência.

(C) No que se refere ao adolescente, a 
apreensão somente poderá ocorrer por 
ordem escrita e fundamentada da autoridade 
judiciária competente.

(D) Nesse âmbito, é importante a entrevista com 
o familiar para colheita de detalhes médicos 
e psicossociais da história do examinado.

(E) A avaliação psiquiátrica infantil-forense 
visa esclarecer, entre outros aspectos, 
se o comportamento do examinado está 
compatível com a idade.

98. Com relação ao exame de cessação de 
periculosidade, assinale a alternativa 
correta.

(A) Trata-se da mais importante perícia de 
natureza criminal.

(B) Aplica-se aos indivíduos que cumprem 
medida de segurança e aos que estão em 
regime semiaberto.

(C) A  desinternação, ou a liberação,  
será   sempre condicional devendo ser 
restabelecida a situação anterior se o 
agente, antes do decurso de dois anos, 
praticar fato indicativo de persistência de 
sua periculosidade.

(D) Exame de Verificação de Cessação de 
Periculosidade tem por finalidade avaliar o 
risco de violência que o indivíduo oferece 
à sociedade, fornecendo elementos para 
o Sistema Judiciário cessar ou não sua 
periculosidade.

(E) A medida de segurança será encerrada se 
houver cessação da periculosidade ou se 
houver progressão de regime após 05 anos 
do crime.

99. Com relação à reforma psiquiátrica no 
Brasil, assinale a alternativa correta.

(A) O CAPS é o único recurso útil para a 
reabilitação psicossocial.

(B) Entre os recursos de prevenção primária, 
uma boa rede de atenção à saúde mental 
deve ter espaço para ambulatório de 
psiquiatria e o hospital psiquiátrico.

(C) O movimento pela “reforma” da atenção 
psiquiátrica no Brasil foi criado há cinco 
anos.

(D) Na falta de atendimento ambulatorial efetivo 
em psiquiatria, aumentaram as emergências 
e muitos pacientes recorrem aos prontos-
socorros.

(E) O ambulatório psiquiátrico é estimulado 
pelo modelo de saúde mental atualmente 
no Brasil, em desfavor das internações 
psiquiátricas.
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.

100. Sobre as perícias psiquiátricas,                    
assinale a alternativa correta.

(A) O perito deve codificar no laudo pericial a(s) 
patologia(s) diagnosticada(s) de acordo com 
a CID ou DSM, em suas últimas edições.

(B) As perícias referentes a processos 
administrativos pouco se assemelham às 
perícias de imputabilidade penal.

(C) A linguagem do laudo deve ser técnica, 
devendo o perito utilizar o linguajar 
especializado em sua área de atuação.

(D) É importante que o perito tenha 
conhecimento sobre a legislação vigente a 
respeito do caso em que irá atuar.

(E) Na perícia de constatação de invalidez 
por transtorno mental do dependente, 
são considerados beneficiários vitalícios: 
cônjuge, filhos, mãe e pai que comprovem 
dependência econômica.
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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.
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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
 02

Nome do Candidato  Inscrição

PERITO MÉDICO LEGISTA -  MÉDICO PSIQUIATRA

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. Joseph, 32 anos, portador de transtorno afetivo bipolar, atualmente em uso de 1200    (mil 
e duzentos) mg de carbonato de lítio ao dia. Não apresenta alterações psicopatológicas 
decorrentes do quadro psiquiátrico. Ao chegar em casa, encontrou sua esposa na cama com 
James. Indignado com a situação, foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu 18 facadas em 
sua esposa e 12 facadas em James. Joseph foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em 
prisão preventiva. Após 6 (seis) meses no sistema carcerário, Jopeph começou a apresentar um 
comportamento autorreferente, dormindo duas horas por noite, verborreico, agitado, inquieto, 
com mania de grandeza e delírios místicos religiosos, acreditando ser um Messias enviado 
diretamente do planeta Marte. Começou a profetizar entre seus companheiros de cela sobre os 
segredos celestiais e afirmava estar sendo monitorado por um chip implantado em sua cabeça.

 Ao perceber esse comportamento, foi solicitada uma avaliação psiquiátrica forense. Considerando 
o caso, discorra sobre o tipo de exame que será realizado, o motivo de se ter escolhido esse 
exame, as condutas cabíveis e sua repercussão na pena? 

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________
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10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________
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1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________

16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________

2. Homem de 30 anos trabalha como auxiliar de limpeza em uma agência bancária há dez anos. Aos 
finais de semana, ele encontra seus amigos e faz uso de cocaína em festas eletrônicas. Iniciou o 
uso de cocaína aos 20 anos, chegando a passar 09 meses sem usar drogas. Terminou o ensino 
médio, mora com os pais e tem uma filha de 3 anos, com a qual não mantém vínculo afetivo. 

 Durante um encontro com os amigos, o indivíduo em questão decide planejar um roubo à agência 
bancária na qual trabalha, com o intuito de ganho financeiro. No dia do assalto, faz uso de cocaína 
para tomar coragem para a prática da conduta, porém, durante o roubo, a polícia é acionada e ele 
mantém quatro vítimas como reféns.  A negociação dura cerca de 03 horas, quando, sem saída, o 
mesmo assassina dois dos reféns e se entrega à polícia. No curso do processo, o denunciado se 
declara viciado em drogas e seu advogado solicita um exame de dependência química. Em relação 
a essa questão, discorra sobre o cabimento do referido exame e justifique, discorra também sobre 
a imputabilidade do indivíduo em questão e sobre as consequências legais relacionadas ao caso.


