SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Perito Oficial Médico-Legista – Médico
PROVA

S22

01

ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE
DO POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“As dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter.”

ATENÇÃO
DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas.
ESTE CADERNO CONTÉM 100 (CEM) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Grupos

Matérias
Língua Portuguesa

Grupo I
Conhecimentos
Básicos
(25 questões)

Grupo II
Conhecimentos
Gerais
(10 questões)
Grupo III
Conhecimentos
Específicos
(65 questões)

Nº de
questões

Noções de Direito

10
04

Noções de Gestão Pública e Legislação Básica

03

Noções de Informática

04

Raciocínio Lógico

04

Ética e Filosofia

02

História e Geografia de Mato Grosso

03

Atualidades

05

Peso de
cada
questão

Medicina-Legal

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

BOA PROVA!
www.funcab.org
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discordância. Quem pensa assim, se chegar ao
poder, é um perigo – porque terá o DNA do ditador. O
mínimo, numa democracia, é ter os dois lados
opostos, divergentes, mas respeitados. Porém, se eu
aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei que
um lado é o bem, e o outro, o mal; e, portanto, tentarei
impedir “o mal” até mesmo de concorrer. Assim foi a
perseguição ao comunismo, no Brasil, mesmo
quando não tínhamos uma ditadura escancarada.
Assim foi a perseguição aos partidos liberais nos
regimes comunistas.
Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um
pré-requisito. Queremos, de todos os candidatos, que
sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre
os postulantes decentes, optaremos por critérios
políticos. […]

GRUPO I
CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
O Brasil, em trinta anos, avançou muitíssimo
em matéria democrática. Antes, nosso recorde de
liberdade democrática eram as duas décadas
incompletas entre o fim da ditadura Vargas e o
começo do regime militar. De 1982 para cá, mudou
bastante coisa. O partido comunista foi legalizado –
ele tinha sido proibido ao longo de quase toda a sua
história. A inflação, que fazia troça da Política, foi
controlada. As políticas sociais, que eram
sacrificadas em nome da luta contra a inflação,
vieram para ficar. A sociedade brasileira, até 2005,
era uma pirâmide, na qual as classes A/B tinham
menos gente que a C, que era menor que as D/E. Em
2010, era já um losango, no qual a classe C supera
tanto as mais ricas quanto as mais pobres. Cinquenta
milhões de pessoas subiram da pobreza para a
classe média. Hoje, ninguém concorre ao poder com
chances se não tiver um projeto de maior inclusão
social. Em três décadas, fomos da ditadura, com má
distribuição de renda, para uma democracia que
parece consolidada. […]
O auge da vida democrática é o momento do
voto. A democracia, regime em que a maioria escolhe
os governantes, é também o regime da igualdade, em
que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou pobres,
integrados ou excluídos. Por isso, tenho sustentado
que ela é o regime mais ético que existe. Melhor
dizendo, é o único regime que hoje podemos
considerar ético. As formas de governo que a teoria
antigamente chamava de monarquia ou aristocracia,
considerando-as legítimas, atualmente apenas
podem ser chamadas de ditaduras. Uma ditadura, em
nossos dias, é ilegítima. Só a democracia é legítima.
Mas surge um problema sério. Na Ética,
operamos com o certo e o errado, o bem e o mal. Não
existe uma tabela única do certo e errado “em si”, ou
“para Deus”, ou para a humanidade inteira.
Divergências ocorrem. Mas, sejam quais forem,
concordamos quanto a muitos valores. “Não
matarás” é um deles, mesmo que discutamos como
defini-lo: esse preceito proíbe a legítima defesa?
Inclui a falta de solidariedade com o faminto? Em que
pesem essas diferenças, quando falamos em Ética,
atribuímos valores, positivos e negativos, às
condutas.
Dá para fazer o mesmo na Política? Faz parte
da essência democrática o direito à divergência. Mas
aplicar o critério do certo e errado à Política pode nos
levar a só tolerar um lado, condenando o outro como
errado, desonesto, imoral. Isso significa abolir a

(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. Filosofia: nº 74, setembro de
2012, p. 82.)

Questão 01
Para persuadir o leitor a concluir como ele, vale-se o
autor de todas as estratégias argumentativas a
seguir, EXCETO:
A) explorar exemplos extraídos de nossa história
política.
B) recorrer a dados estatísticos.
C) usar a 1ª pessoa do plural, para alinhar-se com o
leitor.
D) manter a consistência do raciocínio.
E) ilustrar ponto de vista com passagem de texto
literário.
Questão 02
O autor inicia refutação de argumento voltado para
conclusão contrária àquela a que pretende chegar
dizendo que:
A) “[...] De 1982 para cá, mudou bastante coisa. [...]”
(parágrafo 1)
B) “[...] Por isso, tenho sustentado que ela é o regime
mais ético que existe. [...]” (parágrafo 2)
C) “[...] Melhor dizendo, é o único regime que hoje
podemos considerar ético. [...]” (parágrafo 2)
D) “[...] Mas, sejam quais forem, concordamos
quanto a muitos valores. [...]” (parágrafo 3)
E) “[...] Faz parte da essência democrática o direito à
divergência. [...]” (parágrafo 4)
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Questão 06

Questão 03

Altera-se o sentido fundamental de: “O partido
comunista foi legalizado – ele tinha sido proibido ao
longo de quase toda a sua história.” (parágrafo 1) com
a seguinte redação:

Há evidente equívoco na identificação do segmento
de texto a que se refere o pronome em destaque na
seguinte alternativa:
A) “[...] ao longo de quase toda a SUA história.”
(parágrafo 1) / o partido comunista
B) “[...] regime em QUE a maioria escolhe os
governantes [...]” (parágrafo 2) / regime
C) “[...] considerando-AS legítimas [...]” (parágrafo 2)
/ monarquia ou aristocracia
D) “‘Não matarás’ é um DELES [...]” (parágrafo 3) /
muitos valores
E) “[...] ESSE preceito proíbe a legítima defesa? [...]”
(parágrafo 3) / “Não matarás”

A) Legalizou-se o partido comunista – ele tinha sido
proibido ao longo de quase toda a sua história.
B) O partido comunista foi legalizado – ele fora
proibido ao longo de quase toda a sua história.
C) Proibido ao longo de quase toda a sua história, o
partido comunista foi legalizado.
D) O partido comunista, que foi legalizado, tinha sido
proibido ao longo de quase toda a sua história.
E) Legalizaram o partido comunista – ele tinha sido
proibido ao longo de quase toda a sua história.

Questão 04
Questão 07
Preserva-se o sentido de: “Em que pesem essas
diferenças, quando falamos em Ética, atribuímos
valores, positivos e negativos, às condutas.”
(parágrafo 3), com a substituição de EM QUE
PESEM por:

Os prefixos em destaque, usados na formação das
palavras de cada um dos pares a seguir, possuem
idêntico valor significativo, EXCETO os que formam
as palavras do seguinte par:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A despeito de
A partir de
À vista de
À luz de
Acerca de

Questão 08

Questão 05

Na reescrita de: “A democracia, regime em que a
maioria escolhe os governantes, é também o regime
da igualdade, em que todos têm o mesmo valor,
sejam ricos ou pobres, integrados ou excluídos.”
(parágrafo 2), infringirá norma do padrão culto da
língua aquele que:

Em: “[...] mesmo quando não tínhamos uma ditadura
escancarada.” (parágrafo 4), a palavra MESMO está
empregada com sentido idêntico ao que expressa
em:
A)
B)
C)
D)
E)

INclusão (parágrafo 1) / INTRAmuscular.
Ilegítima (parágrafo 2) / DESonesto.
DIvergentes (parágrafo 4) / ULTRAliberais.
PRÉ-requisito (parágrafo 5) / ANTEvisão.
ANTIéticos (parágrafo 5) / CONTRAproducentes.

Revimos toda a matéria, mesmo a já sabida.
Mesmo doente e febril, foi trabalhar.
Após tanta luta, estava mesmo muito cansado.
Era forte, mas ele mesmo não sabia o que fazer.
São muito diferentes, mas têm o mesmo gosto.

A) substituir por travessões as vírgulas que isolam o
aposto de “democracia”.
B) apagar a preposição “em” empregada diante do
primeiro pronome relativo.
C) usar o verbo “escolher” na 3ª pessoa do plural,
após reescrever “a maioria” como “a maioria dos
indivíduos”.
D) preferir dois-pontos à vírgula após “igualdade”,
apagando a preposição e o relativo que se
seguem.
E) proceder à elipse de “sejam”, antes de “ricos ou
pobres”.
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Questão 09

Questão 12
A avocação e a delegação de competência
administrativa são manifestações associadas ao
exercício do seguinte poder da Administração
Pública:

Na tentativa de substituição (com adaptações, se
necessárias) da forma verbal destacada em: “[...]
mesmo que DISCUTAMOS como defini-lo [...]”
(parágrafo 3), comete-se ERRO de flexão ao
empregar:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

discordemos.
questionemos.
polemizemos.
debatamos.
discrepamos.

poder de polícia.
poder regulamentar.
poder normativo.
poder hierárquico.
poder disciplinar.

Questão 13
Questão 10
Assinale a alternativa da qual constam apenas
entidades da administração indireta com
personalidade jurídica de direito público.

Mantém-se o acento grave, indicativo da crase, no A
observado em: “Faz parte da essência democrática o
direito À divergência.” (parágrafo 4) com a
substituição de “À DIVERGÊNCIA” por:
A)
B)
C)
D)
E)

A) autarquias, empresas públicas e fundações
públicas.
B) agências reguladoras, associações públicas e
sociedades de economia mista.
C) empresas públicas, fundações públicas, e
sociedades de economia mista.
D) associações públicas, empresas públicas, e
fundações públicas.
E) autarquias, fundações públicas e agências
reguladoras.

a divergências.
as divergências de opinião.
a uma boa e saudável divergência.
a toda e qualquer divergências.
a isto, divergências de opinião.
NOÇÕES DE DIREITO

Questão 11
Questão 14

A respeito do princípio da autotutela, que se refere ao
controle que a Administração Pública exerce sobre
seus atos, é correto afirmar que:

No que diz respeito ao Direito Penal brasileiro,
assinale a alternativa correta.

A) n ã o s e a d m i t e a r e v o g a ç ã o d e a t o s
administrativos já publicados, apenas sua
anulação.
B) a Administração Pública pode revogar seus atos
por motivo de conveniência ou oportunidade, e
deve revogá-los por vício de legalidade.
C) a Administração Pública deve revogar os seus
atos por motivo de conveniência ou oportunidade,
e pode anulá-los por vício de legalidade.
D) a Administração Pública pode revogar seus atos
por motivo de conveniência ou oportunidade, mas
só o Poder Judiciário pode anulá-los por vício de
legalidade.
E) os atos de anulação e de revogação de atos
administrativos pela própria Administração
Pública são ambos discricionários.

A) A responsabilidade penal será, em regra, objetiva,
salvo os casos expressos em lei como de
responsabilidade penal subjetiva.
B) Todos os crimes serão punidos na forma dolosa
ou culposa, salvo os casos de preterdolo, assim
expressamente previstos em lei.
C) Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode
ser punido por fato previsto como crime, senão
quando o pratica dolosamente.
D) É i n i m p u t á v e l a q u e l e q u e a l e g a r
desconhecimento da lei penal, em virtude do
chamado erro de tipo.
E) Se o fato previsto como crime é cometido em
estrita obediência a ordem manifestamente ilegal,
de superior hierárquico, só é punível o autor da
coação ou da ordem.
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NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA E LEGISLAÇÃO BÁSICA

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão 18

Questão 15
Considera-se inovação da denominada “Nova
Gestão Pública”:

Suponha que você receba uma mensagem eletrônica
contendo o arquivo receita.xls. O aplicativo padrão a
ser utilizado para abrir esse arquivo é:

A) a centralização das decisões nos órgãos
político- administrativos.
B) o estrito controle de procedimentos.
C) a padronização de decisões.
D) a alta especialização dos servidores em carreiras.
E) o uso de contratos de gestão.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 16

XP
Excel
Word
Access
XLinks

Questão 19

Sobre os critérios de avaliação de programas e
projetos na Administração Pública, assinale a
alternativa correta.

Em um documento criado no Microsoft Office Word,
tem-se as seguintes informações, extraídas do site
da Politec MT.

A) A eficácia procura avaliar o grau em que os
benefícios de um programa estão sendo
distribuídos de maneira justa e compatível com as
necessidades do usuário.
B) A eficiência é a medida do grau em que o
programa atinge os seus objetivos e metas.
C) A eficiência mede a capacidade de continuidade
dos efeitos benéficos alcançados através do
programa social, após o seu término.
D) A efetividade indica se o projeto tem efeitos
(positivos) no ambiente externo em que interveio,
em termos técnicos, econômicos, socioculturais,
institucionais e ambientais.
E) A eficácia é termo originado nas ciências
econômicas que significa a menor relação
custo/benefício possível para o alcance dos
objetivos estabelecidos no programa.

No texto acima, a imagem
de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 17
Assinale a alternativa correta de acordo com a
Lei Complementar nº 80 de 2000.

representa a marcação

parágrafo.
numeração de linha.
nível de recuo da linha.
texto protegido.
quebra de página.

Questão 20

A) É vedado ao servidor em estágio probatório
exercer cargos de provimento em comissão.
B) Criatividade, iniciativa e cooperação são critérios
legais para a avaliação do desempenho.
C) A avaliação de desempenho dos servidores
públicos civis será trimestral.
D) É permitida a cessão de servidor em estágio
probatório para outro órgão ou Poder, desde que
por tempo determinado.
E) O servidor será avaliado por comissão tripartite,
vedada a participação de seu chefe imediato.

Considerando a configuração padrão de um
aplicativo de correio eletrônico, após o envio com
êxito de uma mensagem, esta será salva:
A)
B)
C)
D)
E)
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na Caixa de Entrada.
na pasta Rascunhos.
na Caixa de Saída.
em Itens Enviados.
em Itens Excluídos.
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Questão 23

Questão 21
Observe a imagem parcial do Windows Explorer. Em
seguida, assinale a alternativa que contém a
afirmação INCORRETA.

O caderno de questões de determinada prova de um
concurso público terá a seguinte composição: dez
questões, sendo três de língua portuguesa, três de
matemática e quatro de informática, dispostas nessa
ordem. Se a banca organizadora da prova dispõe de
um banco de questões inéditas contendo 15 de língua
portuguesa, 10 de matemática e 4 de informática,
determine de quantas maneiras distintas essa banca
organizadora poderá montar a prova, se considerar
que a ordem das questões em cada disciplina não
importa.
A)
B)
C)
D)
E)

A) Projetos é o nome de uma pasta.
B) A imagem
representa um arquivo criado
no Microsoft Office Excel.
C) Ao clicar na tecla ENTER, o arquivo selecionado
será aberto no aplicativo que a ele estiver
associado.
D) Ao clicar simultaneamente nas teclas CTRL e A,
todos os itens da lista ficarão selecionados.
E) O Windows não permite excluir pastas que
contenham arquivos.

Questão 24
Sabendo que 25 candidatos concorrem as três vagas
de analista em um concurso e, considerando que
todos eles serão aprovados, determine de quantas
formas distintas essas três vagas poderão ser
preenchidas.
A)
B)
C)
D)
E)

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 22
Um candidato de um concurso público fará uma prova
contendo quatro questões, cada uma contendo cinco
alternativas, sendo uma alternativa correta e quatro
alternativas erradas. Calcule a probabilidade de esse
candidato acertar exatamente três dessas quatro
questões.
A)
B)
C)
D)
E)

27.300
655.200
109.200
54.600
163.800

13.800
2.300
1.270
10.050
3.400

Questão 25
Considerando verdadeira a proposição “todo
churrasco é gostoso”, assinale a alternativa
verdadeira.
A) A proposição “algum churrasco é gostoso”
necessariamente verdadeira.
B) A proposição “nenhum churrasco é gostoso”
necessariamente verdadeira.
C) A proposição “algum churrasco é gostoso”
verdadeira ou falsa.
D) A proposição “algum churrasco não é gostoso”
necessariamente verdadeira.
E) A proposição “algum churrasco não é gostoso”
verdadeira ou falsa.

6,25%
25%
37,5%
12,5%
18,75%
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO

GRUPO II
CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 28
ÉTICA E FILOSOFIA

Dos tempos do Império à sua divisão
político-administrativa nos anos 1970, a região
pertencente ao estado do Mato Grosso foi marcada
por períodos de prosperidade e declínio econômico.
É correto afirmar que:

Questão 26
Embora a ética, mesmo quando empregada no
sentido original da palavra (do grego, ethos), não seja
entendida consensualmente como sinônimo de moral
(do latim, moris), uma e outra, grosso modo, dizem
respeito a valores, hábitos e costumes de uma
sociedade ou cultura. Assim, é correto afirmar que:

A) a descoberta do ouro, no século XIX, provocou
grande procura pela região, desconcentrando a
economia das atividades agrícola e pastoril.
B) a exploração da borracha na Amazônia, iniciada
em fins do século XIX, em nada contribuiu para
alterar o panorama da economia mato-grossense.
C) a crise da mineração impulsionou a criação de
gado ao sul de Mato Grosso, onde também
foi explorada a erva-mate nativa em fins do
século XIX.
D) a Guerra do Paraguai não afetou a economia da
região, em fase de grande prosperidade desde a
Independência do Brasil, apesar da diminuição da
população ativa.
E) a política de interiorização do governo de Getúlio
Vargas e a criação de Brasília não trouxeram
desenvolvimento econômico para a região, que
permaneceu ainda, por décadas, isolada do
restante do país.

A) os valores éticos e morais são transmitidos de pai
para filho, geneticamente, assim como os
caracteres físicos de uma pessoa.
B) a ação moral, para as religiões como um todo, é
autônoma e independente, já que o homem age
não por dever, mas de acordo com o que a Razão
estabelece.
C) o sujeito moral é aquele que busca o bem e evita o
mal, segundo as definições da cultura de certo e
errado, justo e injusto.
D) os princípios éticos e morais são comuns a todos
os povos e lugares, a despeito das condições em
que vivem as pessoas, segundo o relativismo
moral.
E) a origem da moral e do senso de moralidade é
notada pela maioria das pessoas, que tendem a
não naturalizar costumes e valores coletivos.

Questão 29
Do período Colonial até o período que antecedeu o
Segundo Reinado, os portugueses enfrentaram
grandes dificuldades para se manterem na região do
atual estado do Mato Grosso. Em relação ao assunto,
é INCORRETO afirmar que:

Questão 27
A ética aplicada é um ramo contemporâneo da
Filosofia que discute os efeitos negativos da ciência e
das tecnologias sobre a vida das pessoas. NÃO é,
filosoficamente, visto como problema ético:

A) o Tratado de Madrid (1750) reforçou a soberania
de Portugal sobre o território.
B) o incremento do bandeirantismo paulista garantiu
a ocupação do território à Coroa portuguesa, ao
mesmo tempo em que ameaçou o controle desta
sobre a região.
C) a criação da capitania de Cuiabá, em 1748, visava
estruturar o poder Real e proteger as fronteiras
contra os espanhóis.
D) a “Rusga” se caracterizou como movimento de
luta dos brasileiros contra os portugueses na
região.
E) o poder colonial na região deslanchou grande
ofensiva contra o índio, poupando, contudo, os
negros rebelados.

A) o uso militar dos conhecimentos genéticos, como
a produção de armas biológicas.
B) a produção de alimentos transgênicos, muito mais
resistentes a pragas e outros problemas
ambientais, em substituição a alimentos naturais.
C) a chamada “sondagem genética”, por meio da
qual se pretende detectar, por exemplo, pessoas
que teriam genes predispostos a certas doenças e
a práticas criminosas.
D) a biologia molecular que, descobrindo a origem da
vida, abalou as concepções religiosas e a moral
tradicional.
E) a modificação das células reprodutoras, a fim de
alcançar o ideal de purificação da espécie, através
da eliminação dos “impuros” e dos “inferiores”.
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Questão 30

Questão 32

Localizado na região Centro-Oeste do país, o Mato
Grosso é o terceiro Estado brasileiro em superfície.
É correto afirmar que o Estado:

Novos projetos de lei envolvendo questões
polêmicas ganham espaço nos meios de
comunicação e geram acalorados debates na
sociedade brasileira. Uma das propostas já
sancionadas pela presidente Dilma Rousseff foi a:

A) concentra as atividades econômicas na
agropecuária e no extrativismo vegetal, não
contando com reservas minerais para exploração.
B) apresenta estrutura fundiária pouco concentrada.
C) é quase totalmente revestido por vegetação do
Cerrado.
D) conta com indústrias que se baseiam nas fábricas
de produtos vegetais ou agrícolas, como milho e
soja.
E) possui baixa densidade demográfica, embora
seja um dos mais populosos do país.

A) descriminalização do aborto em todos os casos.
B) participação de psicólogos em terapias para
alterar a identidade sexual do paciente.
C) redução da maioridade penal, nos casos de
homicídio doloso.
D) criação de cotas sociais para alunos de escolas
públicas cursarem universidades e institutos
federais.
E) internação compulsória de dependentes
químicos.

ATUALIDADES

Questão 33

Questão 31

A morte do presidente venezuelano Hugo Chávez
trouxe ainda mais indefinição para o já tumultuado
cenário político da América Latina (AL). A região é
hoje formada por países aliados e de oposição aos
Estados Unidos, e ainda por países de “esquerda
moderada”, que nem se alinham totalmente nem
se contrapõem à superpotência mundial.
É INCORRETO afirmar que:

Em junho deste ano, milhares de pessoas – em sua
maioria jovens – ocuparam as ruas de várias cidades
brasileiras, com faixas e cartazes, sacudindo o país.
Iniciadas contra o aumento da tarifa de ônibus, as
manifestações logo se abriram para outras questões
consideradas importantes. NÃO figurou entre as
reivindicações dos manifestantes:

A) os países do chamado bloco bolivariano são
oponentes radicais dos Estados Unidos na AL.
B) a Venezuela é uma das principais opositoras na
AL do regime socialista cubano.
C) os governos do Brasil e da Argentina seguem a
linha política moderada, se destacando com
programas de inclusão social e combate à
pobreza.
D) a Colômbia é aliada estratégica dos Estados
Unidos no combate ao narcotráfico na AL.
E) o grupo de países da chamada Aliança do Pacífico
conta com o apoio norte-americano e é integrado
por países como México e Chile.

A) o controle dos gastos públicos na construção de
estádios de futebol.
B) a reforma política, que prevê, entre outras
medidas, financiamento público exclusivo de
campanha.
C) o fim da união civil estável e do casamento entre
pessoas do mesmo sexo.
D) a melhoria dos sistemas públicos de saúde e
educação em todo o país.
E) a rejeição à PEC 37, emenda constitucional que
previa retirar do Ministério Público o poder de
investigação criminal.
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Questão 34

GRUPO III
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O confronto entre o governo de Bashar al-Assad e as
forças sírias de oposição, iniciado em 2011 com as
manifestações da Primavera Árabe, assumiu forma
de uma verdadeira guerra civil, aumentando o estado
de tensão no Oriente Médio. Acerca do conflito na
Síria e de suas implicações internacionais, é correto
afirmar:

MEDICINA-LEGAL
Questão 36
Sobre o Parecer médico-legal, marque a assertiva
correta.

A) Os rebeldes, cujo principal braço armado é o
Exército Livre da Síria (ELS), lutam contra as
forças do governo sem qualquer apoio militar
externo.
B) O país conta com aliados importantes, como Egito
e Israel, duramente afetados pela política dos
Estados Unidos na região.
C) Os principais opositores de Bashar na região
são o Irã e o grupo libanês Hezbollah, este último,
acusado de atentados terroristas contra prédios
do governo sírio.
D) O país foi condenado por unanimidade, em todas
as ocasiões, no Conselho de Segurança da
ONU, em resposta ao uso de armas químicas
e bacteriológicas, proibido por acordos
internacionais.
E) A oposição interna defende a realização de
reformas políticas democráticas, às quais se opõe
o presidente Bashar.

A) É um documento que exprime dúvidas sobre um
relatório médico-legal e que pode ser solicitado
pela autoridade ou mesmo por outro perito.
B) É um documento gerado por divergências em uma
consulta médico-legal, cabendo ao perito relator
a sua execução.
C) Compõe-se de cinco partes: preâmbulo,
exposição, descrição, discussão e conclusão.
D) É o documento que atesta a veracidade de uma
perícia forense.
E) É feito por um professor renomado na matéria ou
por um grupo de peritos de uma instituição oficial.

Questão 37
O método dactiloscópico de Vucetich baseia-se no
encontro ou na ausência e também na posição de um
elemento qualitativo das impressões digitais que
permitam a sua boa classificabilidade. Esse elemento
é denominado:

Questão 35
Cinco anos depois da quebra do Lehman Brothers,
um dos maiores bancos de investimento dos Estados
Unidos, que marcou o início da crise financeira
internacional, países de todos os continentes ainda
se esforçam para recuperar suas economias e não
entrar novamente em colapso. Em relação à crise, é
correto afirmar que:

A)
B)
C)
D)
E)

arco.
delta.
gancho.
ponto.
verticilo.

A) a China não desacelerou seu crescimento
econômico, apesar da queda das exportações, já
que sua economia se baseia especialmente no
mercado de consumo interno.
B) o Brasil, apesar da política econômica focada no
estímulo ao consumo, saiu totalmente quebrado e
com ajuda do FMI.
C) os Estados Unidos e os países da zona do euro
foram os menos afetados, e suas economias já se
encontram em franca recuperação.
D) o aumento da dívida pública, decorrente dos
gastos em ajuda a bancos e empresas em risco de
quebra, é um dos principais entraves à
recuperação dos países afetados.
E) o setor industrial brasileiro, ao contrário do setor
financeiro do país, não foi afetado, e continua até
hoje apresentando crescimento acelerado.

Um dos desvios somáticos da sexualidade, o
hermafroditismo verdadeiro lateral caracteriza-se
histologicamente pela presença de:

Questão 38

A) uma gônada normal de um lado e um ovotestis do
outro, com genitália externa variável.
B) ovotestis de ambos os lados e genitália variável.
C) um testículo de um lado e um ovário do outro, com
genitália externa variável.
D) um testículo de um lado e um ovotestis do outro,
com genitália externa masculina predominante.
E) um ovário de um lado e um ovotestis do outro, com
genitália externa feminina predominante.

09

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 39

Questão 42

Na identificação isolada de ossos quanto à espécie,
se humana ou animal, são considerados elementos
de estudo para estabelecer parâmetros
comparativos:

Marque a alternativa que apresenta uma condição
excludente para doação de órgãos.
A)
B)
C)
D)
E)

A) tamanho do espécime e espessura da camada
medular.
B) aspecto da camada cortical e presença de osso
plexiforme.
C) idade do espécime e presença de osso lamelar
circunferencial.
D) caracteres anatômicos detalhados de cada um e
peso do espécime.
E) desproporção entre o número de ósteons
primários e secundários.

Questão 43
Para demonstrar se uma lesão foi feita em vida ou
post mortem, na dependência do mecanismo de
morte, podem ser encontrados alguns sinais
especiais que comprovam a reação vital, EXCETO:
A) presença de corpos estranhos nos brônquios
primários em vítimas de afogamento.
B) aspecto salpicado “em mosaico” dos pulmões em
alguns casos de esgorjamento.
C) dosagem elevada de monóxido de carbono no
sangue de carbonizados.
D) presença de fuligem nas vias aéreas de
cadáveres encontrados em local de incêndio.
E) e m b o l i a g o r d u r o s a p u l m o n a r e m
politraumatizados com fraturas extensas de
membros inferiores.

Questão 40
Um dos melhores critérios para a avaliação da idade
em despojos humanos adultos esqueletizados é a
observação das mudanças morfológicas
progressivas que ocorrem na sínfise pubiana ou na
face articular de um osso púbis com o outro. Em
adultos jovens, a sínfise púbica geralmente
apresenta superfície:
A) ondulada, com rugosidades e sulcos, sem
delimitação de suas extremidades.
B) ondulada com bordas nítidas.
C) finamente granulada com bordas nítidas.
D) porosa com depressões irregulares e bordas
erodidas.
E) lisa com estriações, com nódulos ósseos em sua
margem ventral e formação do platô dorsal.

Questão 44
A primeira fase da putrefação, fenômeno cadavérico
transformativo destrutivo, é chamada de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 41
De acordo com a legislação que regula o transplante
de órgãos em nosso país, o diagnóstico de morte
encefálica deve ser firmado através de duas
avaliações cliniconeurológicas e de exames
complementares, realizados com intervalos mínimos
de tempo conforme a faixa etária do possível doador.
Dessa forma, na idade de sete meses, tal intervalo
deverá ser de quantas horas?
A)
B)
C)
D)
E)

Identificação e registro hospitalar.
Coma estabelecido e de causa conhecida.
Temperatura axilar superior a 35 ºC.
Pressão arterial sistólica acima de 100 mmHg.
Uso de substâncias psicolépticas.

adipocera.
coliquativa.
enfisematosa.
esqueletização.
coloração.

Questão 45
Sobre os livores de hipóstase, é correto afirmar que:
A) podem aparecer um pouco antes da morte.
B) a sua coloração pode indicar o tempo de morte.
C) são úteis para estabelecer a causa da morte antes
de sua fixação.
D) no enforcamento completo, situam-se nas
porções proximais dos membros.
E) a sua localização não se altera de acordo com a
mudança de posição do corpo.

4
6
12
24
48
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Questão 50

Questão 46

Uma lesão em sedenho NÃO pode ser causada por
instrumento:

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
sinal cadavérico abiótico consecutivo de ordem
física.
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Algor mortis.
Mancha de Sommer.
Opacificação da córnea.
Perda ponderal.
Dilatação pupilar.

Questão 51
A respeito das lesões cranianas dos lutadores de
boxe, é correto afirmar que:

Questão 47
Na perícia da dor, o teste que resulta em aumento do
número de pulsações radiais em relação ao aferido
em repouso, quando o alegado membro doloroso do
periciando é estimulado por suporte de peso ou
colocado sob apoio, denomina-se sinal de:
A)
B)
C)
D)
E)

A) a alteração morfológica do tipo lesão axonal
difusa é mais frequente que as contusões corticais
por golpe e contragolpe.
B) o principal mecanismo lesional deve-se à rotação
rápida da cabeça e ao seu movimento brusco no
sentido anteroposterior.
C) as alterações morfofuncionais precoces estão
associadas à desaceleração rápida, que provoca
rotura das veias pontes e consequente
hemorragia subdural.
D) a encefalopatia pugilística caracteriza-se por um
quadro demencial de evolução rápida, com atrofia
cortical e dilatação ventricular.
E) a maior parte das lesões crônicas ocorre no córtex
dos lobos frontais, no hipocampo e nos núcleos
amigdaloides.

Levi.
Imbert.
Müller.
Mankof.
Romberg.

Questão 48
Lesões com assinatura são aquelas que:
A) apresentam as bordas e vertentes impregnadas
por resíduos de materiais, presentes no
instrumento causador.
B) causam deformidade permanente.
C) deixam uma marca característica, que denuncia
seu agente causador.
D) reproduzem as iniciais do nome do autor do golpe
desferido pelo agente vulnerante.
E) têm um padrão lesional bem definido, mas não
respeitam o plano ósseo subjacente.

Questão 52
O exame necroscópico de um homem revelou, à
inspeção externa, uma ferida de bordas irregulares
na porção pilosa da região frontal esquerda e uma
placa de escoriação interessando toda a hemiface,
do mesmo lado. O exame da cavidade craniana
mostrou infiltração hemorrágica da parte interna do
couro cabeludo à esquerda, fratura única do osso
temporal direito, além de grande quantidade de
sangue no espaço subdural, distribuída
bilateralmente. A causa básica da morte foi por ação
contundente e os achados periciais permitem
afirmar que:

Questão 49
Assinale a opção que apresenta uma lesão aberta
produzida por ação contundente.
A)
B)
C)
D)
E)

perfurante.
perfurocortante.
perfurocontundente.
contundente.
cortante.

A) não há nexo entre a fratura descrita e as lesões da
face e região frontal, uma vez que são
contralaterais.
B) a fratura do osso temporal foi produzida post
mortem , já que não há lesão externa
correspondente.
C) a lesão do osso temporal direito constitui fratura
indireta por contragolpe.
D) não há como afirmar tratar-se de fratura indireta,
porque esta costuma ser do tipo cominutiva.
E) trata-se de fratura patológica, preexistente, pois
não guarda relação com as lesões descritas na
ectoscopia.

Víbice.
Sufusão.
Fratura.
Escoriação.
Bossa.
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Questão 53

Questão 57

Em vítimas fatais de acidentes de trânsito, é
obrigatória a realização de exame toxicológico para
determinar a alcoolemia. Nesses casos, a coleta de
sangue deverá ser feita na(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa que contém um exemplo de
lesão corporal gravíssima.
A) Fratura de fêmur em queda de escada.
B) Diabetes pós-traumatismo pancreático severo.
C) Trabalho de parto prematuro por soco no
abdômen, sem morte ou dano fetal evidente.
D) Choque anafilático em razão de uso de contraste
iodado em procedimento radiológico.
E) Perda do baço em acidente automobilístico.

veias femorais.
cavidades cardíacas.
cavidade abdominal.
veia porta.
veias ulnares.

Questão 54

Questão 58
Uma mulher de 30 anos de idade atrai para o seu
apartamento, seu vizinho de 13 anos que, apesar da
idade, apresenta porte físico bem desenvolvido. Após
convencê-lo de que vai manter sigilo, pratica
conjunção carnal com o mesmo. Trata-se de um
crime de:

O tipo penal de embriaguez em que o agente se
embriaga com o propósito de adquirir condições
psíquicas que favoreçam a prática criminosa é
conhecida como:
A)
B)
C)
D)
E)

habitual.
patológica.
culposa.
preordenada.
preterdolosa.

A)
B)
C)
D)
E)

estupro.
violação sexual mediante fraude.
corrupção de menor.
estupro de vulnerável.
assédio sexual.

Questão 55
A presença de um orifício circular na face interna da
calota craniana que apresenta bordas talhadas em
bisel na sua face externa, de modo a formar um vazio
em forma de tronco de cone, com a base maior
voltada para a tábua óssea externa, indica lesão
causada por:

Questão 59
O tipo de parafilia em que a excitação sexual é
alcançada com pênis artificial denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

A) entrada de projétil de arma de fogo disparado à
distância.
B) trepanação.
C) martelada.
D) entrada de projétil de arma de fogo disparado com
o cano encostado à pele.
E) saída de projétil de arma de fogo.

Questão 60
De acordo com a Lei nº 12015/2009, que alterou o
Código Penal na parte relacionada aos crimes
sexuais, marque a alternativa que apresenta uma
circunstância em que a pena NÃO é aumentada.

Questão 56
Uma escoriação avermelhada, situada na pele
adjacente a uma ferida de entrada de projétil de arma
de fogo, disparado à distância zero da pele, que imita
a impressão das estruturas metálicas dispostas na
proximidade da boca do cano da arma, recebe o
nome de sinal de:
A)
B)
C)
D)
E)

saliromania.
retifismo.
urolagnia.
penculofilia.
pseudopeolagnia.

A) Quando o crime é cometido com o concurso de
2 (duas) ou mais pessoas.
B) Se o agente possuir estreito grau de parentesco
natural ou civil com a vítima.
C) Se do crime resultar gravidez.
D) Se o agente transmitir à vítima doença
sexualmente transmissível de que sabe ou
deveria saber ser portador.
E) Quando o crime é cometido com o fim de obter
favorecimento pessoal.

Fisch.
Hoffmann.
Bonnet.
Benassi.
Werkgaertner.
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Questão 61

Questão 65

Quando o perito elabora um laudo, este é redigido
através de um relatório médico-legal, que
oficialmente é composto de sete partes. Em relação a
este documento, assinale a alternativa correta.

A marca elétrica de Jellinek:
A)
B)
C)
D)

pode estar ausente se a pele estiver úmida.
é mais frequente nos choques de alta-tensão.
tem bordas elevadas e amolecidas.
imita a forma do condutor e reproduz em alto
relevo as irregularidades de sua superfície.
E) costuma ser mais extensa do que profunda.

A) O histórico deve conter a visão dos peritos sobre
os fatos.
B) A descrição é a parte onde o perito deve afirmar a
dinâmica do evento.
C) A descrição deve conter o diagnóstico das lesões
observadas na vítima.
D) No foro penal, habitualmente, é assinado somente
por um perito.
E) A conclusão é a parte mais importante do laudo.

Questão 66
As úlceras de Wischnevsky são alterações
patológicas que podem ocorrer na:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 62
Uma queimadura que apresenta lesões superficiais
de aspecto geográfico, com distribuição ascendente,
contrária à força de gravidade e que tem os pelos
locais crestados, foi produzida por:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 67
Assinale a opção que apresenta uma característica
típica do sulco no pescoço em casos de
estrangulamento.

vapor superaquecido.
chama direta.
líquido escaldante.
sólido em brasa.
marca elétrica.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 63
Constituem fatores de risco socioambiental para o
desenvolvimento de termonoses, EXCETO:

interrompido ao nível do nó.
fundo pergaminhado.
geralmente único.
profundidade uniforme.
disposição oblíqua e ascendente.

Questão 68

A)
B)
C)
D)

profissão relacionada com o calor.
vestuário pesado ou em excesso.
aclimatação.
habitação provida de laje, mas sem telhado e com
pouca ventilação.
E) alcoolismo crônico.

O encontro no cadáver de uma alteração externa
conhecida como “máscara equimótica” de Morestin
sugere morte por:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 64
A fórmula dactiloscópica de uma pessoa que exibe
I-3441 na série e E-2213 na seção, significa que os
tipos fundamentais da classificação de Vucetich
presentes nos seus dedos indicador direito e polegar
esquerdo são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

fulguração.
insolação.
hipotermia.
síndrome neuroléptica maligna.
exaustão térmica.

sufocação direta.
sufocação indireta.
confinamento.
esganadura.
enforcamento.

Questão 69
Marque a opção que apresenta alterações indicativas
de morte por afogamento real.
A)
B)
C)
D)

Manchas de Tardieu e pele anserina.
Manchas de Paltauf e cogumelo de espuma.
Enfisema aquoso e corpos estranhos na traqueia.
Hemorragia temporal e pontilhado
escarlatiniforme de Lacassagne.
E) Hemorragia etmoidal e algas diatomáceas na
laringe.

verticilo e arco.
presilha externa e arco.
presilha interna e verticilo.
arco e presilha interna.
presilha externa e presilha externa.
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Questão 70

Questão 73

A respeito das intoxicações exógenas fatais, assinale
a opção correta.

Há declaração de morte presumida:
A) se for extremamente provável a morte de quem
estava com a vida em perigo.
B) se alguém, desaparecido em campanha ou feito
prisioneiro, não for encontrado até um ano após o
término da guerra.
C) quando ocorrer um estado de profundo
embotamento das funções vitais, com debilidade
dos batimentos cardíacos e dos movimentos
respiratórios.
D) em caso de morte inesperada, sem patologia
prévia que a justifique.
E) quando, esgotados todos os recursos, não se
puder determinar a sua causa.

A) Diante de um exame toxicológico negativo no
sangue e nas vísceras do cadáver, o perito deverá
concluir de rotina que a morte deveu-se à causa
indeterminada.
B) Em face de um resultado negativo para a pesquisa
inespecífica de substâncias tóxicas no corpo, o
perito poderá concluir que a morte deveu-se a
intoxicação exógena, com base no histórico do
caso ou na informação contida no registro de
ocorrência policial.
C) O resultado do exame toxicológico só tem valor
decisivo para determinar a causa da morte, se
tiver correlação com o quadro clínico apresentado
pela vítima, quando em vida.
D) Mesmo com resultado negativo no exame
toxicológico de um cadáver, o perito poderá
concluir que a morte ocorreu por intoxicação
exógena, com base nas alterações
histopatológicas inespecíficas encontradas nas
vísceras.
E) A simples presença da droga, sem dosagem
quantitativa, não permite o diagnóstico de morte
por ação química.

Questão 74
Com relação ao aborto necessário, marque a opção
correta.
A) Pode ser realizado quando houver gravidez de
risco.
B) Precisa de consentimento da gestante ou de seu
representante legal.
C) É a interrupção artificial da gravidez para repelir
perigo certo e inevitável à vida da gestante, na
ausência de outro método eficaz.
D) É aquele praticado na presunção de que o futuro
filho herdaria dos pais doenças ou anormalidades
físicas ou mentais.
E) Deve ser feito quando a gravidez for resultante de
estupro.

Questão 71
Assinale a opção que NÃO constitui exemplo de
incapacidade civil relativa.
A)
B)
C)
D)
E)

Vício em tóxicos.
Estado de coma.
Pródigos.
Ébrios habituais.
Idade entre 16 e 18 anos.

Questão 75
Assinale a alternativa que apresenta apenas modelos
de “perturbação da saúde mental”, de acordo com o
artigo 26 do Código Penal brasileiro.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 72
Um indivíduo menor de 18 anos poderá ser
emancipado:
A) pela colação de grau em Ensino Médio.
B) pelo exercício de emprego efetivo em empresa
privada.
C) se tiver economia própria em emprego informal.
D) pelo casamento.
E) por concessão de um dos ascendentes.
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Débeis mentais e cleptomaníacos.
Silvícolas não civilizados e epilépticos.
Psicopatas paranoides e toxicômanos.
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Neuróticos obsessivo-compulsivos e psicopatas
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Questão 76

Questão 80

A respeito da classificação quanto ao tipo de retardo
mental e correspondente gradação das oligofrenias,
um indivíduo que possui capacidade adequada de
comunicação, com alguma independência nos
cuidados pessoais e quociente de inteligência (QI)
entre 35 e 49, é considerado:
A)
B)
C)
D)
E)

Nas lesões produzidas pelos projéteis de arma de
fogo dotados de grande energia cinética, o
alargamento da cavidade permanente deve-se ao:
A) coeficiente balístico elevado.
B) “stopping power”.
C) efeito expansivo das ondas de choque em tecidos
com densidade maior que a do ar.
D) grau de inclinação adquirido pelo projétil diante da
mudança de densidade do meio atravessado.
E) rechaço dos tecidos em direção radial e sentido
centrífugo pelas ondas de pressão.

idiota profundo.
imbecil de primeiro grau.
débil mental leve.
imbecil profundo.
débil mental moderado.

Questão 77

Questão 81
A grande variação observada nas lesões de saída
dos projéteis de arma de fogo de alta energia cinética,
quanto ao seu tamanho e forma, pode ser explicada
principalmente pelo(a):

Uma pessoa adulta e portadora de transtorno mental
que, em função do mesmo, comete um crime contra a
vida, será submetida a:
A) internação compulsória em hospital psiquiátrico.
B) pena correspondente ao delito praticado.
C) tratamento psiquiátrico e cumprimento de pena
restritiva de liberdade.
D) medida de segurança na dependência de sua
periculosidade.
E) medida socioeducativa e tratamento psiquiátrico
ambulatorial.

A)
B)
C)
D)
E)

comprimento do trajeto no interior do corpo.
tipo de tecido atravessado.
velocidade angular do projétil.
fator de forma do projétil.
capacidade pulsátil da cavidade temporária.

Questão 82
Segundo Krisek, uma queimadura que compromete
toda a epiderme e parte da derme, com preservação
dos anexos cutâneos, é classificada em:

Questão 78
O critério adotado pela lei brasileira para avaliar a
imputabilidade penal do agente é o:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

psicológico puro.
psicopatológico.
biológico.
biopsicossocial.
biopsicológico.

superficial.
parcial superficial.
parcial mediana.
parcial profunda.
total.

Questão 83
Questão 79

No crime de infanticídio, a expressão “durante o parto
ou logo após” significa:

São condições mesológicas capazes de modificar a
imputabilidade penal do agente:
A)
B)
C)
D)
E)

A) desde o período expulsivo do parto até a
dequitação placentária.
B) ainda no canal do parto e depois da separação
materno-fetal, pela ligadura e secção do cordão
umbilical.
C) do início do trabalho de parto até o puerpério
tardio.
D) da expulsão do concepto até o puerpério remoto.
E) antes que o recém-nascido receba os primeiros
cuidados.

idade e sexo.
embriaguez e toxicomania.
emoção e agonia.
grau de civilização e multidões.
surdo-mudez e sonambulismo.
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Questão 87

Questão 84
A terceira etapa da docimásia hidrostática de Galeno,
com resultado positivo, caracteriza-se por:

Correlacione a substância química ao seu
mecanismo de ação tóxica sistêmica e, a seguir,
marque a sequência correta.

A) saída de bolhas de ar à expressão de segmentos
pulmonares.
B) flutuação do bloco de vísceras torácicas e órgãos
da boca e pescoço.
C) afundamento do bloco de vísceras torácicas e
órgãos da boca e pescoço.
D) flutuação de alguns fragmentos pulmonares.
E) flutuação dos pulmões inteiros.

1.
2.
3.
4.
(
(
(
(

Assinale a opção que apresenta apenas docimásias
pulmonares.
Icard e Breslau.
Bouchut e Casper.
Balthazard-Lebrun e Budin-Ziegler.
Breslau e Bordas.
Wreden-Wendt e Ploquet.

3–1–4–2
4–3–2–1
2–3–4–1
1–2–3–4
2–3–1–4

Questão 88
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
fator capaz de modificar a ação tóxica sistêmica.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 86
Uma pessoa hemofílica é agredida por outra com um
pontapé no abdômen, o que resulta em pequena
laceração hepática, hemoperitônio e morte. Nesse
caso, houve homicídio:
A)
B)
C)
D)
E)

)bloqueio do transporte de oxigênio.
)bloqueio da respiração celular.
)tetanização.
)depressão do sistema nervoso central.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 85

A)
B)
C)
D)
E)

estricnina
monóxido de carbono
cianeto de potássio
morfina

culposo.
preterdoloso.
doloso.
simples.
qualificado.

Sexo.
Peso.
Idade.
Tolerância.
Suscetibilidade individual.

Questão 89
Marque a alternativa que apresenta uma substância
cáustica liquefaciente.
A)
B)
C)
D)
E)

Nitrato de prata.
Ácido sulfúrico.
Cloreto de zinco.
Amônia anidra.
Fenol.

Questão 90
A solução de continuidade do hímen, geralmente
simétrica, de bordas regulares e finas, provida de
ângulo rombo e que não atinge sua borda de
inserção, é chamada de:
A)
B)
C)
D)
E)
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comissura.
entalhe.
rotura incompleta cicatrizada.
rotura incompleta recente.
septo.
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Questão 91

Questão 95
Assinale o tipo de embriaguez que, mesmo completa,
pelo princípio do actio libera in causa, NÃO isenta de
pena o agente.

Sobre o ato obsceno, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

é o mesmo que ato libidinoso.
tem conotação sexual.
pode ser feito em qualquer lugar.
não ofende o pudor alheio.
a violência é um de seus elementos constitutivos.

A)
B)
C)
D)
E)

Acidental.
Voluntária.
Patológica.
Habitual.
Proveniente de força maior.

Questão 92
Pigmalionismo é uma espécie de parafilia na qual o
indivíduo tem exagerado prazer sexual por:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 96
Com base na nova Lei Seca nº 12760/2012, que
altera o Código de Trânsito Brasileiro, marque a
opção INCORRETA.

estátuas.
pessoas de raças diferentes.
animais domésticos.
exibir seu próprio corpo.
mulheres sujas.

A) A alteração da capacidade psicomotora do
motorista será confirmada pelo agente
fiscalizador por, pelo menos, um dos seguintes
procedimentos: exame de sangue, exames
realizados por laboratórios especializados
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito
competente e teste do bafômetro, entre outros.
B) As penalidades após autuação são a multa
estabelecida na lei, recolhimento da habilitação,
suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além
da retenção do veículo, até a apresentação de
condutor habilitado.
C) Com a nova lei, além do bafômetro, serão
admitidos imagens, vídeos e outras provas, como
o depoimento do policial, testes clínicos e outros
testemunhos, para provar a embriaguez do
motorista.
D) Concentração igual ou superior a 0,1 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar caracteriza crime de
trânsito.
E) Para fins de autuação administrativa, não será
necessário aguardar o resultado dos exames de
sangue ou clínico para a comprovação dos testes
iniciais realizados durante a fiscalização de rotina.

Questão 93
São mecanismos de morte no soterramento, em
sentido amplo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

confinamento.
sufocação indireta.
sufocação direta.
ação contundente.
ação térmica.

Questão 94
Sobre o afogamento em água doce, pode-se afirmar
que:
A) a constante crioscópica do sangue costuma estar
entre -0,56 ºC e -0,47 ºC.
B) na prova das densidades comparadas, o sangue
do átrio direito estará mais diluído em relação ao
esquerdo.
C) na prova das densidades comparadas, o sangue
do átrio esquerdo estará mais concentrado em
relação ao direito.
D) a concentração de cloretos, magnésio e estrôncio
no átrio esquerdo é maior do que nos afogados em
água do mar.
E) a presença de comunicação interatrial não
invalida a prova das densidades comparadas.
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Questão 100

Questão 97

No exame do local de crime, é importante estabelecer
alguns conceitos de ordem técnica. Assinale a
alternativa que apresenta o significado de evidência.

Diante de uma lesão horizontal, extensa e fatal por
arma branca na região anterolateral do pescoço, para
auxiliar na investigação da causa jurídica da morte,
deve-se considerar que:

A) É todo objeto ou material bruto constatado e/ou
recolhido no local do crime para apreciação
posterior.
B) É qualquer material, objeto ou informação que,
após as devidas análises, tem a sua relação com a
ocorrência do delito comprovada técnica e
cientificamente.
C) É a circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação com o fato, autorize concluir-se, por
indução, a existência de outra.
D) É o conjunto dos elementos materiais e sensíveis
que, por si só, denunciam a prática de um delito.
E) Compõe um grupo de vestígios intrínsecos
encontrados no local mediato do crime.

A) a presença de múltiplos entalhes nas bordas da
ferida ou lesões de hesitação indica homicídio.
B) lesões de defesa podem estar ausentes no
homicídio.
C) a profundidade da lesão em geral é maior na
porção que corresponde ao terço distal da ferida.
D) a posição proximal da cauda de escoriação
permite afirmar o local de saída do instrumento
vulnerante.
E) a irregularidade e o grande afastamento das
bordas sugere que a lesão foi feita post mortem.
Questão 98
Uma vítima que apresenta à inspeção externa
inúmeros pontilhados hemorrágicos oculares,
cianose e edema faciais, equimoses em linha
quebrada no tórax e, na inspeção interna, apenas
fratura de dois arcos costais, sem hemorragia
intracavitária ou lesão visceral, morreu por:
A)
B)
C)
D)
E)

traumatismo de tórax devido a atropelamento.
asfixia mecânica por compressão do tórax.
eletroplessão.
fulguração.
ação contundente e asfixia por sufocação.

Questão 99
Assinale a opção que apresenta exemplos de
instrumentos cortocontundentes.
A)
B)
C)
D)
E)

Espada e navalha.
Martelo e cutelo.
Roda de trem e foice.
Machado e punhal.
Enxada e flecha.
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