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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar
que:

Ciência contra o crime

A) o único objetivo do governo americano após o
atentado de 11 de setembro era encontrar os
terroristas.

Com o aperfeiçoamento da genética e
sua integração a sistemas ultrainformatizados,
solucionar crimes que pareciam perfeitos está cada
vez mais fácil. Onze de setembro de 2001. Dois
aviões se chocam contra o World Trade Center, no
coração de Nova York. 2 749 pessoas morrem. Para a
maior parte dos americanos, o fundamental é
descobrir os responsáveis pelo atentado terrorista.
Mas, para os parentes daqueles que estavam nos
prédios, o mais urgente é outra coisa: identificar seus
filhos, pais, maridos e esposas.
Apenas 291 corpos foram encontrados
intactos. Os outros se transformaram em mais de
19 mil partes, um terço delas tão pequenas que saíam
de lá em tubos de ensaio. O colapso dos edifícios e o
fogo que atingiu temperaturas superiores a 1000 °C
no primeiro dia de incêndio destruíram boa parte do
material genético das vítimas. Nove meses depois,
menos da metade delas havia sido identificada. Sem
poder contar com a análise de impressões digitais,
arcadas dentárias e outros métodos tradicionais, o
Escritório de Exames Médicos da Cidade de Nova
York criou uma junta de especialistas para orientar os
testes de DNA. Para o governo dos EUA, consolar os
familiares das vítimas do 11 de Setembro tornou-se
uma questão de honra nacional, na qual todo esforço
tecnológico deveria ser empregado.
Estava para começar o maior – e
provavelmente mais difícil – trabalho de perícia
criminal da história da humanidade. “Nenhum de nós
sabia quanto tempo a investigação poderia durar”, diz
o geneticista do Instituto Nacional de Pesquisas do
Genoma Humano Leslie Biesecker, um dos
especialistas envolvidos no processo. Em 7 anos, a
força-tarefa que uniu biólogos, químicos,
médicos-legistas, engenheiros, matemáticos e
programadores conseguiu resultados inéditos, que
hoje começam a ser empregados ao redor do
planeta.
Os esforços de identificação das vítimas do
WTC são uma prova de que, hoje, desvendar crimes
só é possível com equipes multidisciplinares. Além de
aperfeiçoar a clássica coleta de evidências, elas
trabalham no desenvolvimento de sofisticadas
técnicas de testes de DNA e softwares
especializados que formam uma estrutura de fazer
inveja a Sherlock Holmes. Esse arsenal high tech tem
deixado a vida dos bandidos complicada: está cada
vez mais duro cometer um crime perfeito.

B) o uso de novas tecnologias descartou o
trabalho de investigação dos peritos.
C) só nove meses após o atentado do World Trade
Center foi possível identificar todas as vítimas.
D) uma equipe de profissionais de diferentes
especialidades contribui para que o trabalho de
investigação tenha bons resultados.
E) os Estados Unidos monopolizam a tecnologia
desenvolvida após o atentado e se negam a
compartilhar informações com outros países.
Questão 02

O pronome pessoal ELAS, no último parágrafo do
texto, é um elemento de coesão que retoma, no
contexto:
A)
B)
C)
D)
E)

esforços de identificação.
vítimas do WTC.
equipes multidisciplinares.
sofisticadas técnicas de testes de DNA.
resultados inéditos.

Questão 03

Em uma das opções abaixo, a palavra destacada foi
empregada em sentido conotativo. Aponte-a.
A) “Mas para os parentes daqueles que estavam nos
PRÉDIOS, o mais urgente é outra coisa:
identificar seus filhos, pais, maridos e esposas.”
B) “‘Nenhum de nós sabia quanto tempo a
INVESTIGAÇÃO poderia durar’...”
C) “Dois aviões se chocam contra o World Trade
Center, no CORAÇÃO de Nova York.”
D) “Além de aperfeiçoar a clássica COLETA de
evidências, elas trabalham no
desenvolvimento...”
E) “Esse arsenal high tech tem deixado a vida dos
BANDIDOS complicada...”

(ARAÚJO, Tarso. in Revista Superinteressante, agosto de 2008.)
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Questão 08

Questão 04

No contexto, que ideia expressa a oração destacada
em: “Os outros se transformaram em mais de 19 mil
partes, um terço delas tão pequenas QUE SAÍAM DE
LÁ EM TUBOS DE ENSAIO.”?
A)
B)
C)
D)
E)

Que opção pode ser utilizada para substituir a
conjunção destacada no trecho abaixo, sem
alteração de sentido?
“MAS, para os parentes daqueles que estavam nos
prédios, o mais urgente é outra coisa...”

causa.
consequência.
conformidade.
condição.
finalidade.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 05

A palavra HUMANIDADE (parágrafo 3) é formada
pelo processo de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 09

De acordo com a norma culta da língua, apenas uma
das opções completa correta e respectivamente as
lacunas da frase abaixo. Aponte-a.

composição por aglutinação.
composição por justaposição.
derivação parassintética.
derivação prefixal.
derivação sufixal.

No tempo ___ se empregavam as técnicas
convencionais ___ se trabalhava para solucionar os
crimes, o trabalho ___ os peritos desenvolviam era
muito mais moroso.

Questão 06

A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a opção em que as duas palavras
transcristas do texto foram acentuadas segundo a
mesma regra.
A)
B)
C)
D)
E)

inéditos - possível
vítimas - genético
análise - difícil
edifícios - saíam
perícia - destruíram

onde - com as quais - que
que - das quais - o qual
que - que - o qual
em que - com as quais - que
onde - que - o qual

Questão 10
Em qual das frases abaixo o acento indicativo de
crase foi corretamente empregado?
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 07

Que função sintática exerce a oração destacada em:
“Mas, para os parentes daqueles que estavam nos
prédios, o mais urgente é outra coisa: IDENTIFICAR
SEUS FILHOS, PAIS, MARIDOS E ESPOSAS.”?
A)
B)
C)
D)
E)

Contudo
Por isso
Por conseguinte
Portanto
Logo

Às vezes, as provas são evidentes.
Os criminosos ficaram frente à frente.
Ele se dirigiu à um dos suspeitos.
Entregue à ela todas as provas.
À partir de agora, ninguém dá declarações.

complemento nominal.
objeto indireto.
objeto direto.
predicativo.
aposto.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 14
No BROffice Calc, a expressão $H$19:$H$65
representa:

Questão 11
No Windows Explorer, ao clicar duas vezes seguidas
(duplo-clique) sobre um arquivo associado ao
programa BrOffice Writer, esse arquivo será:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

excluído.
impresso.
aberto.
copiado.
enviado por email.

uma célula.
uma linha.
uma coluna.
uma fórmula.
um intervalo de células.

Questão 15
No sistema operacional Linux, o comando que mostra
nome e caminho do diretório corrente é:

Questão 12
No Internet Explorer, ao navegar no site da Secretaria
Estadual de Segurança Pública de Sergipe é
exibido, no final da página “Fale Conosco”, o link
. Clicar nesse link tem o
mesmo efeito que clicar no ícone:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

cat
pwd
ls
cd
mkdir

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão 16

B)

No que concerne às relações entre as esferas do
poder político no Brasil, é correto afirmar:
A) Há uma relação de subordinação dos Estados e
Municípios em relação à União.
B) Não há hierarquia entre o Governo Federal e os
Estados e Municípios, uma vez que ambos são
soberanos, por conta de sua autonomia protegida
pela Constituição Federal de 1988.
C) Apenas o Estado Federal é soberano, cabendo
aos Estados federados autonomia protegida pela
Constituição Federal de 1988.
D) Os Estados e Municípios são entes autônomos
que se originam da desconcentração
territorial/política.
E) O Estado Federal não pode impor limites aos
ordenamentos dos Estados federados quanto à
solução de litígios na ordem judiciária, pois não há
restrições ou limitações constitucionais a respeito
da autonomia dos Estados-membros.

C)

D)

E)

Questão 13
No BROffice Writer, ao recortar um texto de um
documento, esse texto é movido para:
A)
B)
C)
D)
E)

a lixeira.
o rodapé do documento.
o cabeçalho do documento.
a área de transferência.
uma página em branco.
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Questão 18

Questão 17
Com relação à instauração de processo
administrativo para apurar transgressões
disciplinares praticadas por servidor das carreiras de
atividades periciais e das carreiras auxiliares de
atividades periciais, é correto afirmar que:

Acerca do Estado unitário e do Estado federativo,
assinale a alternativa correta quanto às suas
características, respectivamente.
A) No Estado unitário, o poder central é a cúpula do
poder político / O Estado federativo é formado
pelo desmembramento geográfico de vários
Estados-membros.

A) o indiciado deverá ser afastado do exercício do
seu cargo durante o processo disciplinar,
preventivamente, por ato do Secretário de Estado
da Segurança Pública.
B) o i n d i c i a d o p o d e r á s e r a f a s t a d o d o
exercício de seu cargo durante o processo
disciplinar, por ato do Coordenador-Geral de
Perícias.
C) a sindicância, quando for sujeitada ao
procedimento sumário, poderá ter caráter
reservado, devendo ser concluída no prazo de até
45 dias, prorrogável por até igual período.
D) a s i n d i c â n c i a é a t o d i s c r i c i o n á r i o d o
Coordenador-Geral de Perícias e esta só será
instaurada se ele próprio considerar necessário o
procedimento instrutório, caso a caso.
E) deve ser instaurada sindicância, como
procedimento instrutório de inquérito
administrativo, sempre que a transgressão não
esteja suficientemente caracterizada ou não
esteja definida a sua autoria.

B) No Estado unitário, desconcentra-se somente a
administração, que hierarquicamente é
subordinada à administração central / No Estado
federativo, os Estados-membros abrem mão de
sua soberania em favor do Estado.
C) No Estado unitário, há divisão territorial de poder
político / O Estado Federal representa em si a
ideia de união de Estados, garantida pela
Constituição de um país.
D) O Estado unitário é aquele em que o governo
nacional assume parcialmente a direção de todos
os serviços públicos / No Estado federado, a
participação ocorre pela representatividade
presente nas Câmaras do Poder Legislativo.
E) O Estado unitário se mostra como um poder que
age heterogeneamente e de igual modo sobre um
território / O Estado federado se mostra no que se
refere à distribuição e sua atuação na mesma área
de povo, território e poder político.
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Questão 20

Questão 19
Quanto à evolução do Estado, tem-se que o
Bem-Estar Social sofreu fortes transformações em
seu conceito e elementos. Diante dessa afirmativa,
assinale a alternativa correta.

O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
das carreiras de atividades periciais e das carreiras
auxiliares de atividades periciais de que trata a Lei
Complementar nº 79/2002 que não quiser gozar
integralmente a licença-prêmio, adquirida nos termos
da respectiva lei, poderá:

A) Uma das principais características do Estado do
Bem-Estar Social é sua conotação tutelar da
sociedade e dos indivíduos para que os mais
fortes não venham a oprimir os mais fracos.
B) No Brasil, apesar de se considerar o Estado Social
como um verdadeiro direito, sua delimitação era
plenamente exercitada pelo legislador
constituinte, entretanto, isso foi superado com a
participação ativa da doutrina e da jurisprudência
na consagração dos direitos sociais.
C) O Estado do Bem-Estar Social não alterou as
funções estatais devido ao fenômeno da
globalização, a ponto de se incentivar, na
atualidade, por correntes neoliberalistas,
tentativas de regresso ao estado anterior.
D) No Estado de Bem-Estar Social, o provimento de
saúde, educação, previdência e outros a todos os
cidadãos se dará não como direito, mas como
concessão.
E) O Estado de Bem-Estar Social é um modo de
organização no qual o Estado se encarrega da
promoção social e cultural.

A) requerer, a qualquer tempo, por intermédio do
Coordenador-Geral de Perícias, a desistência do
gozo e a respectiva indenização de até 50%
(cinquenta por cento) da mesma licença, a título
de abono pecuniário, calculado com base no valor
da remuneração percebida no mês do
deferimento, não excedendo, porém, a
75% (setenta e cinco por cento) do valor total
calculado.
B) requerer, tempestivamente, por intermédio do
Coordenador-Geral de Perícias, a desistência do
gozo e a respectiva indenização de até
50% (cinquenta por cento) da mesma licença, a
título de abono pecuniário, calculado com base no
valor do salário percebido no mês do
deferimento, não excedendo, porém, a
75% (setenta e cinco por cento) do valor total
calculado.
C) r e q u i s i t a r , a q u a l q u e r t e m p o , a o
Coordenador-Geral de Perícias, a desistência do
gozo e a respectiva indenização de até
50% (cinquenta por cento) da mesma licença, a
título de abono pecuniário, calculado com base no
valor da remuneração percebida no mês
requisitado, não excedendo, porém, a
75% (setenta e cinco por cento) do valor total
calculado.
D) r e q u i s i t a r , a q u a l q u e r t e m p o , a o
Coordenador-Geral de Perícias, a desistência do
gozo e a respectiva indenização de até
50% (cinquenta por cento) da mesma licença, a
título de abono pecuniário, calculado com base no
valor da remuneração percebida no mês do
deferimento, não excedendo, porém, a
70% (setenta por cento) do valor total calculado.
E) requerer, a qualquer tempo, diretamente ao
Secretário de Estado da Segurança Pública, a
desistência do gozo e a respectiva indenização de
até 50% (cinquenta por cento) da mesma licença,
a título de abono pecuniário, calculado com base
no valor da remuneração percebida no mês do
deferimento, não excedendo, porém, a
75% (setenta e cinco por cento) do valor total
calculado.
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO

Questão 23
Assinale a alternativa que está em conformidade
com o que preceitua o Código de Processo Penal
brasileiro.

Questão 21
Segundo a Constituição da República Federativa do
Brasil, é correto afirmar:

A) O exame de corpo de delito e outras perícias
serão realizados por perito oficial, portador de
diploma de curso superior. Na falta de perito
oficial, o exame será realizado por 2 (duas)
pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso
médio, independente de habilitação técnica
relacionada com a natureza do exame.
B) O exame de corpo de delito somente poderá ser
feito durante o dia, salvo por ordem judicial, na
forma da lei, a qualquer hora do dia ou da noite.
C) A autópsia será feita pelo menos vinte quatro
horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela
evidência dos sinais de morte, julgarem que possa
ser feita antes daquele prazo, o que declararão no
auto.
D) Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação
de coisas destruídas, deterioradas ou que
constituam produto do crime, mas sendo possível
a avaliação indireta por meio dos elementos
existentes nos autos e dos que resultarem de
diligências.
E) Nos casos de morte violenta, bastará o simples
exame externo do cadáver, quando não houver
infração penal que apurar, ou quando as lesões
externas permitirem precisar a causa da morte e
não houver necessidade de exame interno para a
verificação de alguma circunstância relevante.

A) Mediante o pagamento de taxas, a todos, na
forma da lei, são assegurados o registro civil de
nascimento e a certidão de óbito.
B) Mediante o pagamento de emolumentos, são
assegurados a todos as ações de “habeas
corpus” e “habeas data”, e, na forma da lei, os
atos necessários ao exercício da cidadania.
C) Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, mesmo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
D) A todos são assegurados, independentemente do
pagamento de taxas: o direito de petição aos
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder; a obtenção de
certidões, em repartições públicas, para defesa
de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal.
E) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro ou por
determinação judicial a qualquer hora do dia
e da noite.
Questão 22

Questão 24

Quanto ao crime de infanticídio, é correto o que se
afirma na alternativa:

Quanto à responsabilidade civil do Estado, é correto
afirmar:

A) Se a mãe não quis ou assumiu o risco da morte do
filho, não se configura crime de infanticídio, em
qualquer das formas, eis que inexiste para o crime
de infanticídio forma culposa.
B) É um crime comum, de perigo, formal,
plurissubjetivo, comissivo, instantâneo de efeitos
permanentes, complexo.
C) É sujeito passivo, no crime de infanticídio, a mãe
que mata o próprio filho durante ou logo após o
parto sob a influência do estado puerperal e,
sujeito ativo, seu próprio filho.
D) Pratica o crime de infanticídio a mãe que mata o
óvulo fecundado após a nidação, o embrião ou o
feto sob a influência do estado puerperal.
E) O estado puerperal pode durar muito tempo,
portanto, a mãe que mata seu próprio filho uma
semana após o parto, estando, ainda, sob a
influência do estado puerperal, pratica o crime de
infanticídio.

A) A falta do serviço dispensa o requisito da
causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade
entre a ação omissiva atribuída ao poder público e
o dano causado a terceiro.
B) Tratando-se de ato omissivo do poder público, a
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo
que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três
vertentes – a negligência, a imperícia ou a
imprudência –, não sendo, entretanto, necessário
individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao
serviço público, de forma genérica, a falta do
serviço.
C) A responsabilidade civil do Estado é subjetiva,
dispensando, assim, indagação sobre a culpa ou
dolo daquele que, em seu nome, haja atuado.
D) Em se tratando de ato omissivo do Estado, não
precisa o prejudicado demonstrar a culpa ou o
dolo, pois o Estado incide na responsabilidade
subjetiva.
E) A responsabilidade civil dos servidores públicos
dos Estados independe da existência de dolo ou
culpa.
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Questão 25

Questão 27

Quanto à nacionalidade preceituada na Constituição
da República Federativa do Brasil, assinale a
alternativa correta.

Na estrutura do organograma processual, o perito, na
qualidade de auxiliar da justiça, ocupa a posição de:
A)
B)
C)
D)
E)

A) Não poderá ser declarada a perda da
nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada
sua naturalização, por sentença judicial, em
virtude de atividade nociva ao interesse nacional,
adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de
reconhecimento de nacionalidade originária pela
lei estrangeira.
B) São brasileiros natos os que, na forma da lei,
adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos
originários de países de língua portuguesa,
apenas residência por um ano ininterrupto e
idoneidade moral bem como os estrangeiros de
qualquer nacionalidade, residentes na República
Federativa do Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, que
requeiram a nacionalidade brasileira.
C) São brasileiros natos os nascidos na República
Federativa do Brasil, ainda que de pais
estrangeiros, desde que estes não estejam a
serviço de seu país; os nascidos no estrangeiro,
de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que
qualquer deles esteja a serviço da República
Federativa do Brasil; os nascidos no estrangeiro
de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que
sejam registrados em repartição brasileira
competente ou venham a residir na República
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo,
depois de atingida a maioridade, pela
nacionalidade brasileira.
D) Aos brasileiros naturalizados é permitido ocupar
cargos da carreira diplomática ou de oficial das
Forças Armadas.
E) Aos portugueses com residência permanente no
Brasil, mesmo sem reciprocidade em favor de
brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes
ao brasileiro, salvo os casos previstos na
Constituição brasileira.

Questão 28
São classificados como documentos médico-legais:
A)
B)
C)
D)
E)

declaração, xérox, laudo médico.
auto médico-legal, identidade, relatório.
carteira de identidade, CPF, laudo médico.
atestado médico, impressão digital, CPF.
atestados, auto de exumação, notificações.

Questão 29
Até prova em contrário, os elementos contidos no
laudo de exame de local, lançados pelos peritos
criminais:
A)
B)
C)
D)
E)

gozam de presunção de veracidade.
servem como instrumento de mandato.
devem ser aprovados pela Defensoria Pública.
não servem como fonte de informação.
invalidam a promoção do Ministério Público.

Questão 30
Ao realizar uma perícia referente a um roubo de rádio
de carro no interior de uma garagem, o perito
constatou que o dito roubo foi cometido com escalada
para adentrar na residência e rompimento de
obstáculo para a subtração do rádio. Ao iniciar seu
laudo, deverá o perito informar:
A) que o seu laudo será inconclusivo, uma vez que
não presenciou o roubo.
B) os vestígios, instrumentos, meios e a época em
que presume ter sido o roubo praticado.
C) que o seu laudo dependerá de depoimento dos
donos do imóvel para ser finalizado.
D) que o laudo será prejudicado, tendo em vista a
existência de dois delitos distintos.
E) que devolverá o laudo para o delegado de polícia
para intimação de testemunhas.

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA
Questão 26
Ao chegar ao local de um crime, o perito examina um
cadáver e descobre que a entrada do projétil de arma
de fogo foi à curta distância, atingindo diretamente o
seu peito. Ao descrever o seu relatório, o perito
deverá colocar que a ação mecânica lesional ocorrida
no cadáver foi de natureza:
A)
B)
C)
D)
E)

juiz.
testemunha.
chefe de investigação.
intérprete.
coletor de provas.

cortante.
perfurocontundente.
perfurocortante.
contundente.
punctiforme.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 34
Assinale o nome da técnica de necropsia na qual a
evisceração se faz em monoblocos, através da
retirada de órgãos relacionados anatomicamente
e/ou funcionalmente.

Questão 31
O instrumento constituído por uma placa estreita de
aço, com extremidade cortante, reta ou curva, munido
de um cabo, que é utilizado para raspar o periósteo
craniano por atrito ou através de pequenos golpes, de
modo a deixar os ossos limpos e facilitar a ação da
serra é chamado:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

escopro.
rugina.
chaira.
cizalha.
cepo.

Questão 35
Um indivíduo adulto normal foi vítima de agressão por
projétil de arma de fogo, que transfixou a região do
hipocôndrio esquerdo. Nessa localização, as
estruturas anatômicas e órgãos que podem ter
sofrido lesão são:

Questão 32
Os principais vasos sanguíneos do corpo humano
são basicamente classificados em dois grupos,
conforme apresentado na Coluna I. Estabeleça a
correspondência coerente com os nomes listados da
Coluna II.

A) tronco da artéria pulmonar e músculo diafragma.
B) segunda porção do duodeno e cabeça do
pâncreas.
C) músculo psoas e artéria ilíaca interna esquerda.
D) estômago e baço.
E) rim esquerdo e vesícula biliar.

Coluna I
1. artérias
2. veias

Questão 36

Coluna II
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

A porção mais larga e superficial do intestino grosso,
na qual surge o primeiro sinal de putrefação no
cadáver é o:

jugular
porta
carótida
aorta
cava

A)
B)
C)
D)
E)

A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 1, 2, 1, 2
1, 2, 2, 2, 1
2, 1, 1, 2, 1
2, 2, 1, 1, 2
2, 1, 2, 1, 1

ceco.
cólon transverso.
cólon descendente.
reto.
sigmoide.

Questão 37
O osso hioide não se articula com qualquer outro osso
do corpo e encontra-se preso ao crânio pelo
ligamento estilo-hióideo. Geralmente, a fratura de seu
corno maior está relacionada a casos de morte
asfíxica por:

Questão 33
A declaração de óbito é um documento médico
imprescindível para o sepultamento de pessoas
mortas em qualquer lugar do território nacional.
Todavia, a lei brasileira impõe algumas situações que
somente o perito legista pode fornecer, como em:
A)
B)
C)
D)
E)

Virchow.
Rokitansky.
Ghon.
Letulle.
Luntz.

A)
B)
C)
D)
E)

doenças infectocontagiosas.
homicídios culposos.
anomalias fetais.
rotura de aneurismas cerebrais.
hemorragia estomacal por úlceras de stress.
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esganadura.
estrangulamento.
enforcamento.
soterramento.
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Questão 42

Questão 38
Complete a frase, marcando a opção que apresenta,
respectivamente, os termos corretos.

Para fins didáticos, as lesões produzidas pelos
agentes mecânicos contundentes são divididas em
fechadas ou abertas, conforme esteja a pele íntegra
ou não. Considera-se como lesão aberta:

Nos traumatismos do crânio, mesmo na ausência de
fraturas, a lesão da artéria meníngica média, ramo da
artéria ____________ pode determinar hemorragia
____________ e consequente compressão cerebral.
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

vertebral - extradural.
maxilar - extradural.
cerebral média - subdural.
sagital superior - subaracnóidea.
basilar - subaracnóidea.

Questão 43
Quando os despojos humanos se encontram muito
deteriorados, como em corpos carbonizados,
esquartejados ou esqueletizados, a análise do
material genético torna-se imperiosa para a sua
identificação. A molécula do ADN, ácido
desoxirribonucleico, é constituída por um açúcar, a
desoxirribose, por um grupo fosfato e por quatro tipos
de bases nitrogenadas, duas purinas e duas
pirimidinas, com pareamento obrigatório entre si.
Marque a assertiva que contém somente bases
purinas.

Questão 39
A necropsia forense NÃO é necessária quando a
morte é decorrente de:
A)
B)
C)
D)
E)

acidente de trânsito.
intoxicação exógena.
insuficiência cardíaca.
suspeita de erro médico.
suicídio por queda de altura.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 40
Nas mortes causadas por queimaduras, apesar da
avaliação ser habitualmente realizada pelo seu
aspecto macroscópico, por vezes faz-se necessário
determinar a profundidade das mesmas através de
exame histopatológico por microscópio. As
classificadas como de primeiro grau não acometem
todas as camadas da pele. Marque a opção que
indica a camada mais superficial da epiderme.
A)
B)
C)
D)
E)

adenina - guanina.
citosina - timina.
adenina - timina.
guanina - citosina.
citosina - uracila.

Questão 44
Uma vítima fatal de afogamento real tende a afundar
na coleção líquida em que está submersa porque:
A) o sangue fica diluído pelo líquido aspirado.
B) o ar contido nas vias respiratórias e nos pulmões é
substituído por líquido.
C) a falta de oxigênio danifica a orientação espacial
de modo que não consegue voltar à superfície.
D) engole muito líquido e vomita repetidamente.
E) perde a consciência pelas crises convulsivas.

lúcida.
basal.
granulosa.
espinhosa.
córnea.

Questão 41

Questão 45

Cronotanatognose significa:
A)
B)
C)
D)
E)

equimose.
tumefação.
entorse.
escoriação.
hematoma.

As feridas causadas por instrumentos perfurantes de
calibre médio apresentam:

avaliação da hora aproximada da morte.
diagnóstico da causa da morte.
estimativa do tempo de sobrevida após a lesão.
diagnóstico do tipo de agente lesivo.
análise da coloração das equimoses.

A) traves de tecido intacto unindo suas vertentes.
B) aspecto estrelado, com bordas evertidas e
escoriadas.
C) sentido diferente das linhas de força da
musculatura do local atingido.
D) predomínio do comprimento em relação à
profundidade.
E) formato arredondado ou em botoeira.
10
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Questão 49

Questão 46
A utilização dos equipamentos de proteção individual
é fundamental para o bom desempenho da profissão
de técnico em necropsias. Todavia, sabe-se que por
carência de recursos ou por falha administrativa,
muitas das vezes não há disponibilidade de vários
itens que são recomendados para tal. Diante de uma
eventual escassez de material de biossegurança,
tendo em vista o risco de acidentes com o
instrumental e o modo de transmissão dos principais
micro-organismos patogênicos para o ser humano, a
abertura de um cadáver não deve ser feita se
faltarem:

Correlacione as glândulas endócrinas enumeradas
na Coluna I, com as suas respectivas localizações
representadas na Coluna II e, a seguir, marque a
opção correta.
Coluna I
1.
2.
3.
4.

paratireoide
pineal
hipófise
adrenal

Coluna II
A)
B)
C)
D)
E)

gorro, avental e botas.
gorro, protetor facial e capote.
protetor facial, avental e luvas.
óculos de proteção, máscara e capote.
óculos de proteção, luvas e avental.

(
(
(
(

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 47
Quando um projétil de arma de fogo é retirado do
corpo de uma vítima, deve-se evitar o uso de
determinados instrumentais cirúrgicos de preensão,
de modo a preservar as ranhuras produzidas nele
pelas armas de cano com alma raiada, necessário ao
estudo de confronto balístico. De acordo com o
enunciado, marque o instrumento que é
recomendado para pegar o projétil de arma de fogo
com segurança.
A)
B)
C)
D)
E)

)
)
)
)

abdome
osso esfenoide
pescoço
epitálamo
1, 3, 2, 4
2, 1, 3, 4
3, 2, 4, 1
4, 2, 1, 3
4, 3, 1, 2

Questão 50
A respeito do crime de estupro, de acordo com a
legislação atual, marque a assertiva correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Pinça anatômica
Pinça dente de rato
Pinça Collin
Tentacânula
Estilete

A vítima tem que ser mulher.
O ato libidinoso envolvido pode ser coito anal.
A violência presumida é elemento do tipo penal.
O hímen complacente impede a perícia.
A idade da vítima não tem relevância.

Questão 48
A Medicina reporta-se a uma lenda árabe que dividia
os três graus de embriaguez alcoólica em fases
clínicas correspondentes ao comportamento de
certos animais. Aquela em que acontece a maior
parte dos delitos por omissão é chamada fase do:
A)
B)
C)
D)
E)

porco.
leão.
macaco.
urso.
rato.
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