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Você deverá receber do ﬁscal:
a) um caderno com o enunciado das 100 (cem) questões objetivas, sem repetição ou falha.
b) uma folha destinada à marcação das suas respostas para as questões objetivas.
Antes de iniciar sua prova, você deve:
a) conferir, na folha de respostas, se seu nome, seu número de identidade e sua especialidade estão corretos.
b) veriﬁcar se a especialidade indicada nesta capa é a mesma da folha de respostas. Caso haja alguma
divergência, por favor, comunique ao ﬁscal da sala.
c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas.
d) assinar a folha de respostas.
É de sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a
correção.
Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográﬁca de tinta azul ou preta.
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
As questões da prova são identiﬁcadas pelo número acima do seu enunciado.
O tempo disponível para essa prova é de cinco horas, incluindo o tempo para o preenchimento
da folha de respostas.
Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até trinta minutos antes do
tempo previsto para o término da prova.
Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao ﬁscal e assinar a lista de presença.
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Língua Portuguesa

As alternativas a seguir apresentam elementos que, no texto I,
se opõem – clara ou implicitamente – na discussão do Código
Florestal, à exceção de um. Assinale-o.

Texto I
Um código, mil interesses

A votação do Código Florestal, que regulamenta a
exploração de terras no Brasil, escancarou o tamanho de
interesses divergentes que cercam o assunto. E mais: vem
colocando à prova a eficácia de funcionamento da imensa base
aliada que apoia o governo. Começando por esse capítulo, o
leque de simpatizantes partidários do governo é de tal ordem
que abriga, do mesmo lado, desde ambientalistas a ruralistas –
segmentos sociais que vivem tradicionalmente às turras para
fazer valer os seus direitos. No que se refere ao Código
Florestal, um grupo levanta a bandeira da preservação ambiental
a todo custo, enquanto o outro aponta que a atividade agrícola
vem sendo tratada como algo ilegal, em diversas regiões, e que
isso está comprometendo a competitividade do setor. O
governo segue espremido entre os dois argumentos e a votação
patina no Congresso. Quem está certo?
(ISTO É, 18/05/2011)

1
O título dado ao texto I se justifica:
(A) pelos numerosos interesses envolvidos no Código Florestal.
(B) pelos interesses, em número de mil, que participam da
votação do Código Florestal.
(C) pelos interesses governamentais na aprovação do Código
Florestal.
(D) pelos interesses econômicos dos ruralistas na produção
agrícola.
(E) pelos interesses da oposição política ao governo na
aprovação do Código Florestal.

2
Assinale a alternativa que apresenta o segmento que se refere à
composição do próprio texto I.
(A) “A votação do Código Florestal, que regulamenta a
exploração de terras no Brasil, escancarou o tamanho de
interesses divergentes que cercam o assunto”.
(B) “Começando por esse capítulo, o leque de simpatizantes
partidários do governo é de tal ordem que abriga, do mesmo
lado, desde ambientalistas a ruralistas”.
(C) “E mais: vem colocando à prova a eficácia de funcionamento
da imensa base aliada que apoia o governo”.
(D) “segmentos sociais que vivem tradicionalmente às turras
para fazer valer os seus direitos”.
(E) “O governo segue espremido entre os dois argumentos...”.

3
No fragmento do texto I “...um grupo levanta a bandeira da
preservação ambiental...”, a expressão sublinhada significa que
o grupo referido:
(A) ataca a preservação ambiental apresentada pelo Código
Florestal.
(B) chama a atenção para a preservação ambiental contida no
Código Florestal.
(C) faz da preservação ambiental o tema de menor importância
no Código Florestal.
(D) defende a preservação ambiental contra os inimigos dessa
preservação.
(E) tenta atrair outros parlamentares para a defesa da
preservação ambiental.

2 | Prova Objetiva – P002

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ambientalistas X Ruralistas.
Preservação ambiental X Atividade agrícola.
Conservação X Desmatamento.
Base aliada X Simpatizantes do governo.
Ecologia X Economia.

5
Assinale a alternativa que indique um dado contrário à posição
dos ambientalistas.
(A) O Brasil está entre os países com mais áreas protegidas do
mundo.
(B) O Brasil possui 2,4 milhões de quilômetros quadrados sob
condição de controle absoluto.
(C) É no Brasil que ocorrem índices recordes de desmatamento.
(D) O Código Florestal deve harmonizar os diversos interesses
em jogo.
(E) A atividade agrícola no Brasil não compromete as riquezas
naturais.

6
Na expressão “votação do Código Florestal”, o termo sublinhado
é paciente do termo anterior, ou seja, o Código Florestal é
votado. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce
essa mesma função.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Exploração de terras.
Competitividade do setor.
Tamanho de interesses divergentes.
Funcionamento da base aliada.
Leque de simpatizantes.

7
“A votação do Código Florestal, que regulamenta a exploração
de terras no Brasil, escancarou o tamanho de interesses
divergentes que cercam o assunto”. Os dois pronomes relativos
sublinhados nesse segmento do texto I têm, respectivamente,
como antecedentes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

votação / tamanho.
Código / interesses.
Florestal / divergentes.
votação / interesses.
Código / tamanho.

8
Assinale a alternativa que apresente a frase do texto I que pode
ser entendida como crítica ao Governo Federal.
(A) “A votação do Código Florestal, que regulamenta a
exploração de terras no Brasil, escancarou o tamanho de
interesses divergentes que cercam o assunto”.
(B) “E mais: vem colocando à prova a eficácia de funcionamento
da imensa base aliada que apóia o governo”.
(C) “Começando por esse capítulo, o leque de simpatizantes
partidários do governo é de tal ordem que abriga, do mesmo
lado, desde ambientalistas a ruralistas – segmentos sociais
que vivem tradicionalmente às turras para fazer valer os seus
direitos”.
(D) “... e que isso está comprometendo a competitividade do
setor”.
(E) “ambientalistas e ruralistas – segmentos sociais que vivem
tradicionalmente às turras para fazer valer os seus direitos”.

Perito Legista de 3ª Classe – Clínica Médica / Necropsia

9

12

Analise o fragmento do texto a seguir:

“Brasil tem carga tributária “leve” para ricos”. Segundo o estudo,
o título do texto II significa que:
(A) os ricos consideram a carga tributária leve.
(B) os ricos pagam poucos impostos.
(C) os impostos, no Brasil, são pesados para os pobres.
(D) a carga tributária brasileira é enorme para todos os cidadãos.
(E) só os ricos acham a carga tributária leve.

“um grupo levanta a bandeira da preservação ambiental a todo
custo”.
Assinale a alternativa que apresenta a forma reescrita do
fragmento acima que modifica seu sentido original.
(A) Um grupo levanta, a todo custo, a bandeira da preservação
ambiental.
(B) A todo custo, um grupo levanta a bandeira da preservação
ambiental.
(C) A bandeira da preservação ambiental é levantada, a todo
custo, por um grupo.
(D) A bandeira da preservação ambiental é levantada por um
grupo a todo custo.
(E) Uma bandeira é levantada pelo grupo da preservação
ambiental a todo custo.

10
Assinale a alternativa em que o segundo termo não funciona
como adjetivo do primeiro.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preservação ambiental.
Código Florestal.
Interesses divergentes.
Base aliada.
Diversas regiões.

Texto II
Brasil tem carga tributária “leve” para ricos, diz estudo

Um levantamento de mais uma associação internacional
de consultorias indicou que o Brasil tem uma carga tributária
considerada leve para as classes mais altas.
Segundo a rede UHY, com sede em Londres, um
profissional que recebe até US$ 25 mil por ano - cerca de R$
3.300 por mês - no Brasil, leva, após o pagamento de imposto
de renda e previdência, 84% do seu salário para casa.
Já os profissionais que recebem US$ 200 mil por ano cerca de R$ 26.600 por mês – recebem, no final, cerca de 74%
de seu pagamento.
Entre os 20 países pesquisados pela UHY, essa diferença
de cerca de 10 pontos percentuais é uma das menores.
Na Holanda, onde um profissional na faixa mais baixa
recebe um valor líquido semelhante ao do Brasil após os
impostos e encargos (84,3%), os mais ricos levam para casa
menos de 55% do salário.
A lógica também se aplica aos países do G7, o grupo de
países mais industrializados do mundo (EUA, Canadá, Japão,
Grã-Bretanha, Alemanha, França e Itália).
Nos EUA, enquanto os mais ricos levam para casa 70%
do salário, os profissionais na faixa dos US$ 25 mil anuais
deixam apenas um décimo da renda para o governo e a
previdência.

“Segundo a rede UHY, com sede em Londres, um profissional
que recebe até US$ 25 mil por ano – cerca de R$ 3.300 por mês
– no Brasil, leva, após o pagamento de imposto de renda e
previdência, 84% do seu salário para casa.
Já os profissionais que recebem US$ 200 mil por ano - cerca de
R$ 26.600 por mês – recebem, no final, cerca de 74% de seu
pagamento.
Entre os 20 países pesquisados pela UHY, essa diferença de
cerca de 10 pontos percentuais é uma das menores.”
Com base nessas observações, segundo o estudo, é correto
afirmar que a diferença citada:
(A) deveria ser bem menor, aumentando-se o imposto dos que
ganham menos.
(B) teria que ser bem maior, aumentando-se o imposto dos que
ganham menos.
(C) deveria ser bem menor, aumentando-se o imposto dos que
ganham mais.
(D) teria que ser bem maior, aumentando-se o imposto dos mais
ricos.
(E) deveria manter-se tal como está em função da estabilidade
política.

14
“Na Holanda, onde um profissional na faixa mais baixa recebe
um valor líquido semelhante ao do Brasil após os impostos e
encargos (84,3%), os mais ricos levam para casa menos de 55%
do salário”. Esse comentário do texto II funciona como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um possível exemplo a ser seguido.
uma denúncia de uma injustiça flagrante.
um alerta para um perigo.
uma demonstração de algo absurdo.
uma indicação de algo correto a ser evitado.

15
No penúltimo parágrafo do texto II, as palavras entre parênteses
funcionam como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

retificação de um erro.
esclarecimento de uma informação.
explicação de um termo anterior.
destaque de algo importante.
demonstração de um argumento.

16
No texto II, a citação de vários países tem valor:

11
O título do texto II mostra a palavra “leve” entre aspas. Nesse
caso, as aspas são empregadas para:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

13

destacar uma palavra importante do texto.
mostrar que se trata de um erro do estudo.
indicar certa ironia no significado da palavra.
enfatizar a justiça social no nosso país.
identificar que se trata de uma opinião do estudo
apresentado.

(A) comparativo.
(C) alternativo.
(E) conclusivo.

(B) adversativo.
(D) aditivo.

17
No texto II aparecem algumas siglas. A respeito das siglas,
assinale a afirmativa incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

São formas de abreviaturas.
Podem causar problemas de entendimento.
São formadas segundo processos variados.
São sempre explicadas nos textos.
São escritas predominantemente em letras maiúsculas.
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“Brasil tem carga tributária leve para ricos, diz estudo”.
Dada a frase acima, assinale a alternativa que apresente a forma
de reescrevê-la, alterando seu sentido original.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estudo diz que Brasil tem carga tributária leve para ricos.
Estudo diz que, para ricos, Brasil tem carga tributária leve.
Estudo diz que Brasil tem, para ricos, carga tributária leve.
Brasil tem, para ricos, carga tributária leve, diz estudo.
Estudo diz para ricos que Brasil tem carga tributária leve.

19
Assinale a alternativa em que o vocábulo “mais” não apresenta
valor superlativo.
(A) “Um levantamento de mais uma associação internacional de
consultorias indicou que o Brasil tem uma carga tributária
considerada leve...”.
(B) “o Brasil tem uma carga tributária considerada leve para as
classes mais altas”.
(C) “Na Holanda, onde um profissional na faixa mais baixa
recebe um valor líquido semelhante ao do Brasil”.
(D) “após os impostos e encargos (84,3%), os mais ricos levam
para casa menos de 55% do salário”.
(E) “A lógica também se aplica a todos os países do G7, o grupo
de países mais industrializados do mundo (EUA, Canadá,
Japão, Grã-Bretanha, Alemanha, França e Itália)”.

20
O texto II deve ser classificado como:
(A) descritivo.
(C) expositivo.
(E) argumentativo.

(B) narrativo.
(D) publicitário.

Texto III
Bebida e remédios

Por precaução, a maioria dos médicos recomenda evitar
a combinação de bebida e remédios. Mas não são todos os
medicamentos que, misturados ao álcool, causam efeitos
colaterais.
Segundo Patrícia Moriel, professora do curso de
farmácia da Unicamp e responsável pelo grupo de farmácia
clínica, apenas 17% dos remédios podem causar danos ao
serem consumidos com álcool. Desse total, 15% podem causar
interações graves, com risco de morte.
O problema, diz a também farmacêutica Amouni
Mourad, é que há remédios que interagem com álcool nas
principais classes de drogas, e cada organismo reage de forma
diferente à mistura.
"Na dúvida, deve-se optar pela segurança de não
consumir álcool usando medicamentos", afirma Mourad, que é
assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia do Estado
de São Paulo.
Segundo um estudo italiano de 2002, com 22.778
adultos, o uso moderado de álcool está associado ao aumento
de 24% no risco de reações adversas a medicamentos.
Os efeitos foram mais frequentes nas mulheres do que
nos
homens.
Os
mais
comuns
foram
problemas
gastrointestinais, seguidos por complicações hormonais,
alergias e arritmias cardíacas.
(Folha de São Paulo, junho de 2011)
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21
Assinale a alternativa em que a relação entre bebidas e
remédios está expressa de forma adequada ao que é dito no
texto III.
(A) Bebida e remédio, quando ingeridos ao mesmo tempo,
trazem invariavelmente problemas de saúde.
(B) A grande maioria dos remédios produz efeitos colaterais
quando misturados a álcool.
(C) Pode-se tomar livremente álcool quando também se tomam
medicamentos.
(D) Somente em alguns casos não se deve tomar álcool quando
também se ingerem medicamentos.
(E) Reações adversas só ocorrem quando da ingestão de
grande quantidade de medicamentos junto à ingestão de
álcool.

22
No texto III há muitas vozes e todas elas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fazem declarações contrárias entre si.
corrigem os erros de declarações anteriores.
aumentam a credibilidade do texto.
produzem suspense na leitura.
fornecem informações falsas.

23
Assinale a alternativa em que os vocábulos destacados nos dois
segmentos selecionados do texto III não possuem o mesmo
valor.
(A) “...a maioria dos médicos recomenda evitar a combinação de
bebida e remédios” / “Segundo Patrícia Moriel, professora
do curso de farmácia da Unicamp e responsável pelo grupo
de farmácia clínica”.
(B) “Segundo Patrícia Moriel,...” / “Segundo um estudo italiano
de 2002,...”.
(C) “Segundo um estudo italiano de 2002, com 22.778
adultos...” / “...remédios podem causar danos ao serem
consumidos com álcool”.
(D) “Os efeitos foram mais frequentes nas mulheres do que nos
homens.” / “Os mais comuns foram problemas
gastrointestinais”.
(E) “Mas não são todos os medicamentos que, misturados ao
álcool, causam efeitos colaterais.” / “...afirma Mourad, que é
assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia do
Estado de São Paulo”.

24
“Por precaução, a maioria dos médicos recomenda evitar a
combinação de bebida e remédios. Mas não são todos os
medicamentos que, misturados ao álcool, causam efeitos
colaterais”.
Assinale a alternativa que apresente as palavras do segundo
período que repetem palavras do primeiro.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Medicamentos / que / álcool / efeitos colaterais.
Misturados / álcool / efeitos colaterais.
Todos / que / misturados.
Que / álcool.
Medicamentos / álcool.
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“Segundo Patricia Moriel, professora do curso de farmácia da
Unicamp e responsável pelo grupo de farmácia clínica, apenas
17% dos remédios podem causar danos...”.
Nesse segmento do texto III usam-se vírgulas pelo mesmo
motivo das que são empregadas em:
(A) “O problema, diz a também farmacêutica Amouni Mourad, é
que há remédios que interagem com álcool nas principais
classes de drogas...”.
(B) "...deve-se optar pela segurança de não consumir álcool usando
medicamentos", afirma Mourad, que é assessora técnica do
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.”
(C) “Segundo um estudo italiano de 2002, com 22.778 adultos,
o uso moderado de álcool está associado ao aumento de
24% no risco de reações adversas a medicamentos”.
(D) “Os mais comuns foram problemas gastrointestinais, seguidos
por complicações hormonais, alergias e arritmias cardíacas”.
(E) “Por precaução, a maioria dos médicos recomenda evitar a
combinação de bebida e remédios”.

26
“Por precaução, a maioria dos médicos recomenda evitar a
combinação de bebida e remédios”.
A preposição “por”, no fragmento acima, tem valor de:
(A) meio.
(C) condição.
(E) causa.

(B) modo.
(D) consequência.

27
O texto III funciona como:
(A) uma crítica à medicina tradicional.
(B) uma condenação dos médicos modernos.
(C) uma sátira contra o saber da ciência.
(D) um alerta contra o consumo de álcool junto a medicamentos.
(E) uma informação indispensável aos alcoólatras.

28
No texto III, os segmentos “Mas não são todos os
medicamentos que, misturados ao álcool, causam efeitos
colaterais” e “apenas 17% dos remédios podem causar danos
ao serem consumidos com álcool” funcionam como:
(A) alerta máximo para risco de morte.
(B) retificação de conhecimentos modernos.
(C) atenuantes de mensagens alarmistas.
(D) destaque de aspectos importantes.
(E) chamamento para pensamentos equivocados.

29
“Na dúvida, deve-se optar pela segurança de não consumir
álcool usando medicamentos”.
Assinale a alternativa que indique o ditato popular que casa
perfeitamente com a frase acima.
(A) Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém.
(B) Deus ajuda a quem cedo madruga.
(C) Não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe.
(D) Mais vale um pássaro na mão que dois voando.
(E) A grama do vizinho é sempre mais verde.

Conhecimentos Específicos
Clínica Médica / Necropsia
31
O “Traité des Relatoires” pode ser considerado como a primeira
grande obra de Medicina Legal do mundo ocidental, cujo autor
foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ambroise Paré.
Lacassagne.
Thoinot.
Foderé.
Devergie.

32
Um indivíduo hipomaníaco trabalha em um banco. Observa a
rotina e descobre que pode desviar dinheiro de contas de
clientes, temporariamente, para a sua própria conta de modo a
ganhar dividendos. Depois de algum tempo lucrando em
prejuízo alheio, é descoberto e processado.
Assinale a alternativa que indica de que modo sua condição
mental pode interferir na aplicação da pena.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Não interfere na aplicação da pena.
Isenta-o, pois é doente mental.
Atenua, porque seu transtorno o priva do autocontrole.
Atenua, pois tem uma perturbação da saúde mental.
Isenta-o, pois tem um transtorno grave da personalidade.

33
Foi professor de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da Bahia
do fim do século XIX ao início do século XX; estudioso da
Criminologia, correlacionava aspectos étnicos com o
comportamento delinquente; considerado o pai da Medicina
Legal brasileira.
O fragmento acima refere-se a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nina Rodrigues.
Oscar Freire.
Afrânio Peixoto.
Souza Lima.
Conselheiro Jobim.

34
O médico comum, não-legista, está proibido de dar a declaração
de óbito nos casos de morte violenta ou suspeita de violenta.
Os dispositivos legais que o proíbem, em locais em que haja
serviço médico-legal, são apresentados a seguir, exceto um.
Assinale-o.
(A) Código de Processo Penal.
(B) Lei 8501/92 (utilização de cadáveres para estudo e pesquisa).
(C) Decreto n. 1754/78 do Estado do Rio de Janeiro (normas
sanitárias).
(D) Resoluções 1290/89 e 1779/05 do Conselho Federal de
Medicina (responsabilidade do médico na Declaração de
Óbitos).
(E) Lei n. 6015/73 (Lei dos Registros Públicos).

30
“Na dúvida, deve-se optar pela segurança de não consumir álcool
usando medicamentos”. A oração reduzida de gerúndio – usando
medicamentos – pode ser adequadamente substituída por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

depois de usar medicamentos.
quando se usam medicamentos.
antes de usar medicamentos.
apesar de usar medicamentos.
logo que se usam medicamentos.
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40

Além de ser competente, o perito tem que ser imparcial e
primar pelo culto à verdade. A não-observância desse
compromisso pode levá-lo a cometer o crime de falsa perícia
previsto no art. 342 do Código Penal.

As alternativas a seguir apresentam características presentes no
crânio masculino, à exceção de uma. Assinale-a.

A partir do fragmento acima, analise as afirmativas a seguir.
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Borda cortante na margem superior da cavidade orbitária.
Crista nucal.
Apófises mastóides volumosas.
Eminência mentoniana.
Glabela proeminente.

Quando o delito é cometido mediante suborno, a pena é
aumentada de metade.
II. O fato deixa de ser punível se o perito declarar a verdade
antes de ser prolatada a sentença.
III. Não há crime se o perito apenas omitir parte do que apurar,
em processo administrativo.
Assinale:

41

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Analise as afirmativas a seguir, relacionadas com esse método.

se apenas a afirmativa I estiver correta.
se apenas a afirmativa II estiver correta.
se apenas a afirmativa III estiver correta.
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

Após o fim da puberdade, a avaliação da idade pelo esqueleto
fica mais difícil. Mas a análise das suturas cranianas pode ser de
grande valor. Meindl e Lovejoy (1985) idealizaram um método de
pontuação a partir do fechamento dessas suturas para o cálculo
da idade ao morrer, pelo crânio.

A individual dactiloscópica de um cidadão apresenta: série –
V4221 e seção – E3241. Sabendo-se que cada letra, ou número,
corresponde aos dedos, assinale a alternativa em que o tipo
fundamental da classificação das impressões digitais de
Vucetich está atribuído corretamente:

O exame é feito pela inspeção da face ectocraniana de 1cm
de extensão dessas suturas em pontos padronizados da
abóbada e da porção antero-lateral.
II. Atribui-se uma pontuação que vai de 1 a 4 para cada trecho
examinado, conforme o grau de fusão dos ossos vizinhos
seja ausente, mínima, parcial ou completa.
III. Os segmentos do sistema antero-lateral são mais confiáveis
do que os do sistema da abóbada.
Assinale:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

36

polegar direito, arco.
indicador direito, presilha externa.
mínimo esquerdo, verticilo.
médio esquerdo, verticilo.
anular direito, presilha interna.

I.

se todas as afirmativas estiverem corretas.
se apenas a afirmativa II estiver correta.
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

37

42

Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.

A resolução 1480/97 do Conselho Federal de Medicina
estabelece os critérios clínicos e laboratoriais a serem adotados
no Brasil para o diagnóstico de morte encefálica. Entre os
parâmetros necessários para o estabelecimento deste
diagnóstico, de acordo com esta Resolução, não se inclui:

Albodactilograma, um método auxiliar na identificação das
pessoas, consiste em __________
(A) examinar a imagem negativa das impressões digitais.
(B) examinar a disposição dos pontos brancos que aparecem ao
longo das linhas de uma impressão digital com auxílio de
uma lupa.
(C) usar tinta branca e registrar as impressões em papel preto.
(D) analisar linhas brancas, geralmente transversais, que
atravessam os dactilogramas, decorrentes de pregas
naturais da pele.
(E) considerar branca a impressão quando o dedo, ou a sua
falange distal, não existe.

38
Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.
Pseudohermafrodita feminino externo é aquele que tem_____
(A) ovários, mas apresenta padrão de cromatina sexual masculino
nas células de descamação da mucosa oral.
(B) ovotestis bilateralmente e genitália externa masculina.
(C) fenótipo masculino e ovotestis em um dos lados.
(D) fenótipo feminino e padrão genético XXY.
(E) ovários e genitália externa semelhante à masculina.

39
São características presentes na pelve feminina, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o ângulo sub-púbico largo.
a espinha ciática pouco saliente.
o arco ventral.
o buraco obturado ovalar.
a concavidade do ramo isquiopubiano.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a ausência total de reflexos.
o coma aperceptivo e de causa conhecida.
a apneia.
a irreversibilidade do coma.
a repetição do exame clínico a intervalo próprio para a faixa
etária do paciente.

43
Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a
seguir.
Uma pessoa, vítima de atropelamento, dá ingresso em um
serviço de pronto socorro e se constata que está em estado de
morte encefálica. Não porta qualquer documento de identidade.
A remoção de órgãos, neste caso, de acordo com a legislação
atual sobre transplantes _____
(A)
(B)
(C)
(D)

pode ser feita com base na regra de “doação presumida”.
tem que ser autorizada pelo perito legista.
pode ser autorizada pelo diretor do hospital.
tem que ser solicitada à Central de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgãos da jurisdição.
(E) está proibida.
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49

Entre os dados importantes para determinação da causa jurídica
da morte está a reação vital. Seu diagnóstico, porém, nem
sempre é facil.

São locais em que podemos achar aneurismas cerebrais:

Alguns sinais que costumam confirmar a reação vital estão
relacionados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.
(A)
(B)
(C)
(D)

Sangue coagulado e aderido à íntima do vaso.
Equimose retrofaríngea de Brouardel.
Hemorragia epidural em carbonizados.
Aumento dos teores de serotonina e de histamina nas
margens de ferida cutânea.
(E) Enfisema aquoso em afogados.

45
As causas de morte súbita de origem cardíaca são diferentes
conforme a faixa etária da vítima. Em indivíduos jovens,
predominam as cardiomiopatias. Assinale a alternativa que
indica a cardiomiopatia que mais causa morte súbita.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Congestiva.
Idiopática.
Endomiocardiofibrose.
Hipertrófica obstrutiva.
Restritiva.

46
Um problema difícil de resolver nas necrópsias é se uma pessoa
caiu porque teve uma hemorragia cerebral ou se sofreu uma
hemorragia traumática proveniente da queda.
Os achados anátomo-patológicos em que o patologista forense
baseia-se para afastar a causa traumática estão relacionados a
seguir, à exceção de um. Assinale-o.
(A) Presença de focos de hemorragia cortical.
(B) Presença de hemorragia e necrose nos núcleos da base do
encéfalo.
(C) Achado de intensa hipertrofia do ventrículo esquerdo do
coração.
(D) Presença de edema cerebral intenso.
(E) Comprometimento da protuberância pela hemorragia.

47
Com relação às alterações encontradas nos pulmões de
pessoas que morrem de crise asmática, assinale a afirmativa
incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Espessamento da membrana basal do epitélio brônquico.
Infiltração da parede bronquiolar por eosinófilos.
Hipertrofia das glândulas mucosas brônquicas.
Obstrução da luz brônquica por muco espesso.
Metaplasia escamosa do epitélio respiratório.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1, 2, 3 e 4.
4, 3, 2 e 1.
4, 3, 1 e 2.
1, 3, 4 e 2.
3, 4, 1 e 2.

50
Com relação ao resfriamento do corpo humano após a morte,
analise as afirmativas a seguir.
I.

Se fizermos um gráfico com as temperaturas retais e o
tempo pós-morte, obteremos uma linha descendente reta
cuja inclinação aumenta nos ambientes frios quando
comparada à dos ambientes quentes.
II. A fórmula de Moritz para calcular as horas desde a morte,
pela temperatura retal, manda subtrair de 37º a temperatura
registrada no momento do exame e somar mais 3 ao
resultado. Este expressa o número de horas pós-morte.
III. Em condições semelhantes, o corpo de crianças sofre
resfriamento mais rápido que o dos adultos.
Assinale:
(A) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(B) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
(D) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(E) se apenas a afirmativa II estiver correta.

51
Os fatores que dificultam a instalação dos livores hipostáticos
estão relacionados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.
(A) Ambiente frio.
(B) Umidade do ar elevada.
(C) Desidratação.
(D) Policitemia.
(E) Compressão da pele.

52
A cor dos livores de hipóstase pode dar informação sobre a
causa da morte. Normalmente, são vermelho violáceos,
tendendo ao roxo nas asfixias.
Assinale a alternativa que indica a cor dos livores de hipóstase
nos envenenamentos por drogas metemoglobinizantes.

48
A faixa etária de maior incidência da síndrome da morte súbita
infantil é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1. a união das artérias cerebrais anteriores com os ramos
comunicantes anteriores;
2. a bifurcação do tronco basilar;
3. a bifurcação da artéria cerebral média;
4. a união da carótida interna com a comunicante posterior.
Os locais de maior frequência de encontro dos aneurismas
cerebrais em necrópsias, pela ordem do mais para o menos
afetado, são:

menos de um mês.
de 6 a 8 meses.
de 1 a 2 meses.
de 2 a 4 meses.
de 4 a 6 meses.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Azulada.
Roxo escuro.
Vermelho carmim.
Vermelho parda.
Vermelho cereja.
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53

57

Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a
seguir:

Quando se quer estimar o período pós-morte, um dos métodos
propostos é fazer-se a dosagem de eletrólitos no plasma do
sangue do cadáver. Dentre as diversas propostas, a que tem
sido menos contestada é:

Com relação à
cadavérico _____

rigidez

muscular,

considera-se

espasmo

(A) a contração de alguns segmentos da musculatura logo após
a morte.
(B) a inversão na ordem de instalação da rigidez (lei de Nysten).
(C) o encurtamento das fibras musculares quando a rigidez é
muito rápida.
(D) a ficção criada por relato dos autores antigos.
(E) a manutenção da última contração muscular em vida até a
instalação da rigidez.

54
Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.
A reinstalação da rigidez muscular, depende de ter sido desfeita
______
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

quando ainda incompleta naquele segmento do corpo.
em casos de morte muito rápida.
depois de plenamente instalada.
em temperatura ambiente muito baixa.
em segmento corporal com musculatura volumosa como a
coxa.

55
O artigo 26 do Código Penal Brasileiro diz: “É isento de pena o
agente que, por doença mental ou por desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento”.
A partir do fragmento acima, analise as afirmativas a seguir.
I.

A expressão doença mental, para fins penais, inclui
psicoses, demências e crises de epilepsia.
II. Quando isenta de pena o agente, admite que não houve
crime.
III. A expressão desenvolvimento mental incompleto abrange
oligofrênicos, surdos-mudos e silvícolas.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

56
O francês Mègnin criou o conceito dos esquadrões de animais
que afluem sucessivamente ao cadáver com o passar do tempo.
Contudo, Oscar Freire repetiu seus estudos em Salvador e em
São Paulo durante 16 anos e fez várias restrições ao exagero na
valorização dessas hordas para a cronotanatognose.
A partir do texto acima, assinale a justificativa não proposta por
Oscar Freire.
(A) Não há exclusividade das espécies para as fases da
putrefação.
(B) A poluição altera o habitat desses animais.
(C) As espécies têm distribuição geográfica variada.
(D) Há diferenças na duração das fases evolutivas dos animais
pelo clima.
(E) Há dificuldade na classificação das espécies.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a medida do sódio.
a medida do potássio.
a relação sódio/potássio.
a medida do cálcio.
a relação cálcio/magnésio.

58
Algumas das condições que, constatadas pelo médico, o
obrigam a romper o segredo profissional, estão relacionadas a
seguir, à exceção de uma. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sevícias a menor.
Cirurgia de esterilização.
Morte violenta.
Morte encefálica.
Doença infecciosa.

59
Equimose é o extravasamento de sangue que infiltra as malhas
dos tecidos. Com relação à equimose, analise as afirmativas a
seguir:
I.

As equimoses mais profundas tendem à cor violeta por
causa do comprimento de onda menor dessa cor.
II. As equimoses ficam esverdeadas e amareladas com o
passar do tempo porque o sangue extravasado é digerido
pelos macrófagos e a hemoglobina, cindida e transformada
em hemossiderina.
III. As equimoses tardias são as que ocorrem em tecidos pouco
vascularizados, nos quais o sangramento é mais lento.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se apenas a afirmativa I estiver correta.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
se apenas a afirmativa II estiver correta.

60
A respeito da formação e da evolução de um calo ósseo,
assinale a afirmativa correta.
(A) Os osteócitos produzem tecido osteóide que será
calcificado.
(B) Depois de remodelado, o calo ósseo se torna imperceptível.
(C) Os osteoclastos estimulam os osteoblastos e reabsorvem
fragmentos ósseos.
(D) O hematoma do foco de fratura dificulta a formação do calo.
(E) Na fase inicial, consta, principalmente, de tecido
cartilaginoso.

61
Assinale a alternativa que indique o segmento do tubo digestivo
mais vulnerável às contusões abdominais.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estômago.
Duodeno.
Cólon transverso.
Ceco.
Jejuno.
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67

Os neurônios são as células do sistema nervoso central mais
sensíveis à privação de oxigênio. Os mais sensíveis são:

Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) pelo número de esferas de ferro com diâmetro igual ao da
boca da arma necessárias para completar 0,453g.
(B) pelo número de esferas de chumbo com diâmetro igual ao
da câmara de combustão da arma necessárias para pesar
uma libra.
(C) pelo número de bagos de chumbo nº 6 que cabem no
cartucho.
(D) pelo resultado da divisão do comprimento do cano pelo seu
diâmetro interno.
(E) pela medida do diâmetro máximo da rosa de tiro na distância
padrão de 5m, expresso em polegadas.

as células piramidais de Betz e as granulosas do cerebelo.
os do corpo estriado.
os do núcleo lenticular, principalmente os do putamen.
os do núcleo caudado.
as células de Purkinje do cerebelo e as do setor de Sommer
do hipocampo.

63
Nos traumatismos crâniencefálicos, ocorrem lesões primárias e
lesões secundárias. Assinale a alternativa que não indica uma
lesão secundária.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Edema cerebral.
Lesão axônica difusa.
Hemorragia subdural.
Lesão isquêmica difusa.
Hemorragia epidural.

64
Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.
As linhas de força referidas nas leis de Filhos para as feridas
produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre____
(A) resultam da direção preferencial das fibras colágenas e
elásticas de cada região.
(B) acompanham a direção das fibras dos músculos subjacentes
à pele.
(C) podem, em alguns indivíduos, contrariar aquelas leis.
(D) não existem em algumas regiões do corpo.
(E) só aparecem depois de um ano de idade.

65
Entre as atribuições dos comitês de ética em pesquisa das
instituições de pesquisa não se inclui:
(A) emitir o parecer consubstanciado sobre os protocolos
examinados.
(B) acompanhar o andamento das pesquisas por eles aprovadas.
(C) desempenhar papel consultivo e educativo sobre a ética na
ciência.
(D) requerer instauração de sindicância à direção da instituição
caso receba denúncia de irregularidades no andamento de
uma pesquisa.
(E) criar normas relacionadas com as pesquisas em seres
humanos.

66
As alternativas a seguir apresentam situações que podem sugerir
suicídio nas mortes por arma branca, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) Cicatrizes lineares paralelas na face anterior do punho.
(B) Afastamento da roupa da região precordial para penetração
da arma.
(C) Presença de vários entalhes nas bordas de uma ferida de
esgorjamento.
(D) Ferida incisa na borda cubital da mão.
(E) Feridas cervicais superficiais, lineares, paralelas à de um
esgorjamento.

O calibre nominal de uma espingarda é expresso _____

68
As alternativas a seguir apresentam várias substâncias que
fazem parte da mistura contida na espoleta da maioria das
munições modernas, à exceção de uma. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estifinato de chumbo.
Trissulfeto de antimônio.
Tetrazeno.
Nitrato de bário.
Nitrato de estrôncio.

69
Com relação ao trajeto dos projéteis de arma de fogo no corpo
humano, analise as afirmativas a seguir.
I.

A cavidade temporária é formada no trajeto de qualquer
projétil.
II. Os projéteis encamisados tendem a ser transfixantes.
III. Um projétil calibre 45 de ponta deformável é capaz de
derrubar um soldado de 70Kg, que seja atingido em região
protegida do tronco por colete à prova de balas porque lhe
transfere toda sua energia cinética.
Assinale:
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se apenas a afirmativa I estiver correta.

70
São condições em que a entrada de um projétil de arma de fogo
costuma ter forma atípica, exceto:
(A) a presença de roupa muito espessa e resistente sobre a
entrada.
(B) o projétil que foi disparado para o alto, perpendicularmente,
cai e atinge a pessoa.
(C) o ricochete em anteparo antes de entrar.
(D) o uso de projétil esférico.
(E) a transfixação de objeto duro presente no bolso da vítima.

71
Na atualidade, o melhor teste para se saber se uma pessoa
disparou uma arma de fogo é a colheita de material da mão do
suspeito e a seguir:
(A) fazer a pesquisa de nitritos e nitratos.
(B) realizar o teste da parafina para pesquisa de resíduos de
chumbo.
(C) fazer o exame ao microscópio eletrônico de varredura
associado à dispersão de raios X.
(D) pesquisar a dosagem de chumbo e bário pela espectometria
em coluna de gás.
(E) fazer uso do reativo de Griess.
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72

78

O grau de choque do cano de uma espingarda costuma ser
medido pela porcentagem de bagos de chumbo que ficam
dentro de um círculo de 30 polegadas (76cm) situado num plano
distante 40 jardas (36,6m) da boca da arma.

A lesão conhecida como "pé-de-trincheira" é causada pela
exposição do indivíduo a ambiente gelado, como nas grandes
altitudes.

Assim, no grau de choque chamado de cilíndrico melhorado, a
porcentagem é de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) 35 a 45%
(C) 55 a 65%
(E) 75 a 85%

(B) 65 a 75%
(D) 45 a 55%

73
Na comparação entre os projéteis dos fuzis AR-15 (5,56mm e
3,6g) e FAL (7,62mm e 7,9g), é correto afirmar que:
(A) o do AR-15 é menos lesivo que o do FAL se o alvo estiver a
mais de 900m.
(B) o do AR-15 é mais estável que o do FAL no interior do corpo.
(C) o do FAL tende a perder estabilidade mais cedo que o do
AR-15.
(D) o do FAL não tem movimento de nutação, mas o do AR-15
tem.
(E) os movimentos de nutação e precessão são exclusivos do
projétil do AR-15.

74
Os patologistas forenses fazem pesquisas de balística com
meios inertes para estudar o comportamento dos projéteis de
armas de fogo. Assinale a alternativa que indica, entre os meios
utilizados, o que mais se aproxima dos tecidos musculares.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gelatina.
Barro.
Plastilina.
Sabão.
Parafina.

Pequena capacidade para suar.
Relação superfície corporal/peso muito alta.
Imaturidade dos centros termorreguladores do hipotálamo.
Baixa produção de calor.
Metabolismo mais lento.

76
Vários medicamentos e algumas drogas ilícitas favorecem a
instalação da exaustão térmica e da insolação. Algumas dessas
substâncias estão listadas a seguir, à exceção de uma.
Assinale-a.
(B) Propranolol.
(D) Cocaína.

77
Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.
A afirmação de que um corpo encontrado carbonizado em um
local de incêndio é de pessoa que estava viva pode ser feita
se_______
(A) houver bolhas em alguma região da pele.
(B) o teor de monóxido de carbono no sangue do coração
estiver elevado.
(C) o teor de metemoglobina estiver alto no sangue do coração.
(D) houver edema pulmonar.
(E) houver ulcerações agudas no estômago.
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79
Assinale a alternativa que completa o fragmento a seguir.
É inimputável o agente que comete um crime ______
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

em estado de embriaguez alcoólica culposa.
em meio a uma multidão exaltada.
em estado de embriaguez patológica.
sob o efeito de droga que consumiu porque quis.
sob o domínio de violenta emoção.

80
As alternativas a seguir apresentam algumas características da
marca elétrica de Jellinek, à exceção de uma. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Imitar a forma do condutor com que se deu o contato.
Bordas elevadas.
Fundo amarelado e endurecido.
Formação de paliçada pelos núcleos das células epidérmicas.
Acidofilia do conjuntivo da derme.

A lesão ocular que com maior frequência está associada ao
efeito Joule da corrente elétrica é:

Os recém-nascidos são muito mais vulneráveis às modificações
da temperatura ambiente. As razões para isso estão listadas a
seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

(A) Nifedipina.
(C) Misoprostol.
(E) Êxtase (MDMA).

isquemia do segmento afetado.
reação inflamatória aguda.
processo degenerativo.
geladura.
coagulação intravascular disseminada.

81

75

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Resulta basicamente de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a uveíte.
a ceratite aguda.
a catarata tardia.
a retinite aguda.
a conjuntivite aguda.

82
Não sendo possível colher sangue de um cadáver para dosagem
de álcool, outros fluidos podem ser colhidos com o mesmo fim.
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I.

A dosagem na urina dá resultado mais elevado que no
sangue após o término da fase de absorção.
II. A concentração no humor vítreo costuma ser menor do que
a do sangue durante a fase de absorção.
III. A pesquisa na urina não permite conhecer a dosagem
presente na hora da morte.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se todas as afirmativas estiverem corretas.
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se apenas a afirmativa II estiver correta.
se apenas a afirmativa III estiver correta.

83
A colheita de sangue de um cadáver para dosagem de álcool deve
seguir as seguintes normas, à exceção de uma. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lacrar e rubricar os frascos.
Usar frascos esterilizados.
Evitar colher das cavidades cardíacas.
Usar preservativo.
Usar anticoagulante.
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84
Um cadáver dá ingresso no IML acompanhado de uma guia
hospitalar que relata história de intoxicação por tetracloreto de
carbono, com evolução de uma semana para coma hepático, em
que o paciente apresentou icterícia, aumento acentuado da
TGO, bem como, oligúria e insuficiência renal. A necrópsia
revelou necrose centrolobular confluente e esteatose do fígado
e o exame toxicológico não conseguiu detectar o tetracloreto de
carbono nem outras drogas hepatotóxicas.
Assinale a alternativa que apresenta a conclusão do perito
legista quanto à causa da morte, após receber o resultado do
exame toxicológico.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Provável hepatite aguda fulminante por vírus.
Compatível com hepatite subaguda por vírus.
Causa de morte indeterminada.
Compatível com leptospirose.
Sugestivo de envenenamento por tetracloreto de carbono.

85
Entre as drogas de abuso injetáveis, a que mais está associada a
endocardite bacteriana é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a heroína.
a cocaína.
a metanfetamina.
a morfina.
a tintura de ópio.

86
As alternativas a seguir apresentam algumas circunstâncias que
aumentam a pena dos autores de lesão corporal culposa,
à exceção de uma. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fugir para evitar flagrante.
Não prestar imediato socorro à vítima.
Inobservância de regra técnica de profissão.
Ser grave a lesão.
Não tentar diminuir as consequências de seu ato.

87
Conforme as normas penais vigentes, assinale a alternativa que
apresente uma situação considerada crime de lesão corporal.
(A) Autolesão.
(B) Fratura da tíbia por projétil de arma de fogo disparado para o
tórax da vítima.
(C) Mordidas de cão feroz, incitado pelo dono do animal.
(D) Esterilização por vasectomia.
(E) Cirurgia plástica para mudar fisionomia de bandido já
condenado.

88
Um garçon briga com o cliente do restaurante, recebe um soco
no hipocôndrio esquerdo e vai para casa queixando-se de dores.
Não vai trabalhar no dia seguinte. Procurado em casa, é
encontrado morto. Seu corpo vai para o IML e a perícia
evidencia hemoperitônio volumoso por rotura do baço, que
estava aumentado e friável.
O crime cometido pelo cliente é classificado como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

homicídio privilegiado.
homicídio qualificado.
lesão corporal gravíssima.
homicídio preterdoloso.
homicídio culposo.

89
Assinale a alternativa que indica quais dos segurados da
Previdência Social listados a seguir fazem jus ao auxílio
acidente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

segurado empregado;
empregado doméstico;
contribuinte individual;
trabalhador avulso;
segurado especial;
contribuinte facultativo;
trabalhador autônomo;
segurado empresário.
apenas 2, 4 e 6.
apenas 1, 3 e 7.
apenas 1, 4 e 5.
apenas 2, 5 e 8.
apenas 6, 7 e 8.

90
Assinale a alterrnativa que indica o setor da indústria em que
são mais comuns as doenças relacionadas ao trabalho.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mineração.
Extrativista.
Utilidade Pública.
Transformação.
Construção.

91
Com relação às lesões internas observadas nos enforcamentos
não judiciais, analise as afirmativas a seguir.
I.

O osso hióide é formado pela fusão de 6 pontos de
ossificação e a que mais demora a ocorrer é entre o seu
corno maior e o corpo do osso, podendo, mesmo, não
acontecer até a senilidade.
II. A ausência de hemorragia nos focos de fratura do osso
hióide comprova que houve suspensão de cadáver para
simular suicídio por enforcamento.
III. Um estudo prospectivo feito com número significativo de
casos de enforcamento mostrou que as fraturas do osso
hióide são mais frequentes que as dos cornos da cartilagem
tireóide.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se apenas a afirmativa I estiver corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

92
A alternativas a seguir apresentam alguns sinais valiosos para o
diagnóstico de morte por afogamento na sala de necrópsias,
à exceção de um. Assinale-o.
(A)
(B)
(C)
(D)

Enfisema aquoso.
Hemorragia no ouvido médio.
Aspiração de vômito.
Presença de corpos estranhos
segmentares.
(E) Manchas de Paltauf.

além

dos

brônquios
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93

99

Assinale a alternativa que indica o transtorno sexual
caracterizado por atração por mulheres sujas, sem asseio e mal
cheirosas.

Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a
seguir:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Coprofilia.
Coprolalia.
Estigmatofilia.
Saliromania.
Riparofilia.

94
O diagnóstico de gravidez pregressa no corpo de mulher que
tenha morrido após a prática de aborto criminoso pode ser feito
pelo achado das alterações apresentadas a seguir, à exceção
de uma. Assinale-a.
(A) Vilosidades-fantasma no conteúdo uterino.
(B) Reação decidual.
(C) Invasão da decídua basal por células multinucleadas
acidófilas.
(D) Embolia pulmonar por células trofoblásticas.
(E) Grande hipertrofia das fibras musculares lisas miometriais.

95
Um médico de pronto socorro atende uma mulher com
metrorragia, decorrente de retenção de restos ovulares, que
relata ter realizado um auto-aborto.
Assinale a alternativa qu indica a melhor conduta do profissional
para esse caso.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Recusar-se a atender porque se trata de crime.
Atender e omitir a informação sobre crime no prontuário.
Atender e comunicar o crime ao policial de plantão.
Atender e registrar no prontuário as alegações da mulher.
Só atender depois de ser liberado pelo perito legista.

96
Um jovem de 17 anos mantém cópula anal com uma menina de
13 anos com o consentimento dela. De acordo com a legislação
sobre os crimes contra a dignidade sexual, ele cometeu o
seguinte crime:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estupro.
atentado violento ao pudor.
estupro de vulnerável.
atentado ao pudor de vulnerável.
não houve crime.

97
As alternativas a seguir apresentam transtornos mentais
capazes de servir de substrato para anulação do casamento por
erro essencial, devido a doença mental grave desconhecida do
cônjuge, à exceção de uma. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Transtorno obsessivo-compulsivo.
Esquizofrenia paranóide.
Sadismo.
Epilepsia psicomotora.
Distimia.

98
De acordo com o novo Código Civil, a idade mínima para casar é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de 16 anos para a moça e de 18 anos para o rapaz.
de 16 anos para ambos os sexos.
de 15 anos para ambos os sexos.
de 18 anos para ambos os sexos.
de 18 anos para a moça e de 21 anos para o rapaz.
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A expressão “defeito físico irremediável”, uma das formas de
erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge e que permite
anular o casamento, significa _____
(A) impotência concipiendi.
(B) incapacidade do homem de ter a conjunção carnal.
(C) incapacidade de ambos os sexos de praticar a conjunção
carnal.
(D) impotência generandi.
(E) malformação genital capaz de impedir a conjunção carnal.

100
São exemplos de erro médico por imprudência, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

remover paciente sem condições de transporte.
retardo em operar paciente com abdômen agudo.
usar técnica ainda não aprovada.
fazer duas anestesias gerais simultaneamente.
aproveitar a laparotomia para histerectomia
apendicectomia.

e

fazer

