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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 15 (quinze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 90 (noventa) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções básicas de Direito Penal 
e Processual Penal (08 questões), Noções básicas de Direito Administrativo (08 questões), Legislação (09 questões), 
Conhecimentos Específicos (55 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. As respostas da Prova Discursiva deverão conter no mínimo 25 (vinte e cinco) e no máximo 40 (quarenta) linhas. 

Transcreva-as, com caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XI.  Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
XIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo 

recursal contra gabarito.
XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I 

O médico que ousou afirmar que os médicos erram – 
inclusive os bons

 Em um mesmo dia, o neurocirurgião Henry Marsh fez duas 
cirurgias. Operou o cérebro de uma mulher de 28 anos, grávida 
de 37 semanas, para retirar um tumor benigno que comprimia 
o nervo óptico a ponto de ser improvável que ela pudesse 
enxergar seu bebê quando nascesse. Em seguida, dissecou 
um tumor do cérebro de uma mulher já na casa dos 50 anos. 
A cirurgia era mais simples, mas a malignidade do tumor não 
dava esperanças de que ela vivesse mais do que alguns 
meses. Ao final do dia, Marsh constatou que a jovem mãe 
acordara da cirurgia e vira o rostinho do bebê, que nascera em 
uma cesárea planejada em sequência à operação cerebral. O 
pai do bebê gritara pelo corredor que Marsh fizera um milagre. 
A seguir, em outro quarto do mesmo hospital, Marsh descobria 
que a paciente com o tumor maligno nunca mais acordaria. 
Provavelmente, ele escavara o cérebro mais do que seria 
recomendável – e apressara a morte da paciente, que teve uma 
hemorragia cerebral. O marido e a filha da mulher o acusaram 
de ter roubado os últimos momentos juntos que restavam à 
família.
 É esse jogo entre vida e morte, angústia e alívio, comum 
à vida dos médicos, que Marsh narra em seu livro Sem causar 
mal – Histórias de vida, morte e neurocirurgia (...), lançado 
nesta semana no Brasil. Para suportar essa tensão, Marsh 
afirma que uma boa dose de autoconfiança é um pré-requisito 
necessário a médicos que fazem cirurgias consideradas por 
ele mais desafiadoras do que outras. Não sem um pouco de 
vaidade, Marsh inclui nesse rol as operações cerebrais, nas 
quais seus instrumentos cirúrgicos deslizam por “pensamentos, 
emoções, memórias, sonhos e reflexões”, todos da consistência 
de gelatina. [...]

(Disponível em: http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/06/o-
medico-que-ousou-afirmar-que-os-medicos-erram-inclusive-os-bons.

html. Acesso em 01/01/17)

1) O texto acima apresenta um caráter mais objetivo e 
sugere ter como finalidade central: 
a)  desvalorizar o trabalho dos médicos diante dos 

pacientes.
b)  explicar que existem cirurgias mais simples do que 

outras. 
c)  apresentar aos leitores o livro escrito pelo neurocirurgião.  
d)  descrever a rotina diária de um médico em seu trabalho. 
e)  mostrar como os pacientes podem ser ingratos. 

2) Em adequação à ideia apresentada no título, nota-
se que o primeiro parágrafo do texto apresenta duas 
histórias que são contrastadas, sobretudo, em função: 
a)  das idades das mulheres serem tão diferentes.
b)  dos históricos de vida das duas pacientes.
c)  de o neurocirurgião ser um profissional experiente. 
d)  da reação das famílias com o resultado das cirurgias.
e)  do nível de complexidade de cada cirurgia. 

3) Embora o texto seja marcado pela impessoalidade, 
percebe-se a presença de uma avaliação, um juízo de 
valor, por parte do enunciador do  texto, na seguinte 
passagem: 
a)  “Em um mesmo dia, o neurocirurgião Henry Marsh fez 

duas cirurgias.” (1º§).
b)  “Em seguida, dissecou um tumor do cérebro de uma 

mulher já na casa dos 50 anos.” (1º§).
c)  “O pai do bebê gritara pelo corredor que Marsh fizera 

um milagre.” (1º§).
d)  “É esse jogo entre vida e morte, angústia e alívio, 

comum à vida dos médicos, que Marsh narra em seu 
livro” (2º§).

e)  “Não sem um pouco de vaidade, Marsh inclui nesse rol 
as operações cerebrais,” (2º§).

Considere o período abaixo para responder às questões 
4 e 5. 

“Operou o cérebro de uma mulher de 28 anos, grávida de 37 
semanas, para retirar um tumor benigno que comprimia o nervo 
óptico a ponto de ser improvável que ela pudesse enxergar seu 

bebê quando nascesse.”(1º§)
 

4) A complexidade da estrutura do período em análise 
deve-se:
a)  ao predomínio de orações subordinadas. 
b)  ao uso expressivo de frases nominais.   
c)  à forte ausência de sinais de pontuação. 
d)  à presença exclusiva do mecanismo de coordenação.
e)  à repetição de conectivos de mesmo valor semântico.

5) A preposição destacada no trecho acima contribui para 
a coesão do texto introduzindo o valor semântico de: 
a)  concessão. 
b)  finalidade. 
c)  adversidade. 
d)  explicação.
e)  consequência. 

6) O pronome relativo destacado em “as operações 
cerebrais, nas quais seus instrumentos cirúrgicos 
deslizam” (2º§)  poderia ser substituído, sem prejuízo 
de sentido e adequando-se à norma, por: 
a)  o qual. 
b)  das quais.
c)  que. 
d)  as quais.
e)  em que. 

Texto II 

Base do crânio explodiu, descreve legista

 A autópsia no corpo de Ayrton Senna começou a ser feita 
ontem às 10h locais (5h de Brasília) pelos legistas Michele 
Romanelli e Pierludovico Ricci, do Instituto Médico Legal 
de Bolonha. O laudo oficial tem 60 dias para ser preparado. 
A Folha conversou com uma médica do IML que viu o corpo de 
Senna na segunda-feira de manhã e ontem – antes e depois da 
autópsia. Segundo sua descrição, no dia seguinte ao acidente 
o rosto do piloto estava desfigurado. A médica pediu para que 
seu nome não fosse revelado.
 Muito inchada, a cabeça quase se juntava aos ombros. 
Os médicos concluíram, após a autópsia, que Senna teve 
morte instantânea na batida a 290 km/h na curva Tamburello. 
Teve também parada cardíaca naquele momento e circulação 
praticamente interrompida.
 Quando os médicos o reanimaram – ativando os 
batimentos cardíacos e a circulação artificialmente –, o piloto 
já havia morrido. A atividade cerebral era inexistente. Não há 
possibilidade de sobrevivência nesses casos. [...]

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/5/04/
esporte/9.html. Acesso em: 01/02/17) 

7) O texto acima é uma notícia cujo objetivo é informar. 
Contudo, uma análise atenta do título revela seu caráter: 
a)  técnico. 
b)  formal. 
c)  sensacionalista. 
d)  critico. 
e)  sofisticado. 
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8) O português contemporâneo já registra a característica 
proclítica da língua. Contudo, a gramática tradicional 
aponta que a oração “Quando os médicos o reanimaram” 
(3º§) deveria ser redigida da seguinte forma:  
a)  Quando os médicos reanimaram a ele.
b)  Quando os médicos reanimaram-lhe.
c)  Quando os médicos reanimaram ele.
d)  Quando os médicos reanimaram-no.
e)  Quando os médicos lhe reanimaram.

O texto abaixo é parte de um gênero técnico denominado 
ofício. Sobre ele, responda às questões 9 e 10 seguintes. 

Texto III 

Ofício Circular CAOSAÚDE nº 07/2015. 

Goiânia, 24 de abril de 2015. 

   Senhor (a) Promotor (a),
 A par de cumprimentá-lo (a), servimo-nos do presente para 
encaminhar a V. Exa informações sobre a campanha estadual 
de combate à dengue e o papel do Ministério Público nas ações 
de (1) prevenção, (2) bloqueio das áreas de transmissão e (3) 
manejo clínico dos pacientes. 

[...]

9) Ao confrontar a estrutura dos textos I e III de sua prova, 
assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
correta. 
a)  Os dois textos apresentam os interlocutores de modo 

explícito. 
b)  O título do texto I antecipa a ideia a ser desenvolvida.  
c)  Os dois textos apresentam, exatamente, o mesmo nível 

de formalidade. 
d)  A indicação de número e ano, no topo do texto III, é 

dispensável.
e)  Os dois textos empregaram a mesma pessoa do 

discurso para o emissor. 

10) Sendo o texto III o primeiro parágrafo de um ofício, 
conclui-se que ele tem como principal função de: 
a)  apresentar a finalidade pela qual o texto foi escrito. 
b)  descrever o perfil do emissor da mensagem. 
c)  demonstrar uma postura elogiosa ao interlocutor. 
d)  estabelecer um histórico detalhado para o problema. 
e)  apresentar uma visão crítica sobre a questão proposta. 

NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO PENAL E 
PROCESSUAL PENAL

11) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre as espécies de infração penal.
a) Crime e contravenção penal são sinônimos
b) No caso de contravenção penal, admitem-se penas de 

reclusão e detenção, enquanto que, para os crimes, 
admite-se prisão simples

c) No caso de crime, admitem-se penas de reclusão e 
detenção, enquanto que, para as contravenções penais, 
admite-se prisão simples

d) No caso de contravenção penal, admite-se pena de 
reclusão, enquanto que, para os crimes, admite-se 
detenção

e) No caso de contravenção penal, admite-se pena de 
detenção, enquanto que, para os crimes, admite-se 
reclusão

12) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a legítima defesa.
a) Entende-se em legítima defesa quem, usando 

moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem

b) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente ou não dos meios de que dispuser, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu 
ou de outrem

c) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito próprio e não de 
outrem

d) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente ou não dos meios de que dispuser, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito 
próprio e não de outrem

e) Entende-se em legítima defesa quem, usando dos 
meios de que dispuser, repele injusta agressão ou 
persegue quem a praticou, atual ou iminente, a direito 
próprio e não de outrem

13) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a imputabilidade penal.
a) São inimputáveis os menores de dezoito anos e 

semi-imputávies aqueles que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento

b) São imputáveis os menores de dezoito anos e semi-
imputávies aqueles que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento

c) São inimputáveis os menores de dezoito anos e aqueles 
que, por doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado, eram, ao tempo da ação ou da 
omissão, inteiramente incapazes de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento

d) São imputáveis os menores de dezoito anos e 
inimputáveis aqueles que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento

e) São imputáveis os menores de dezoito anos e 
inimputáveis aqueles que, em virtude de perturbação de 
saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado, não eram inteiramente capazes de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento

14) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a figura legal ligada à noção 
de que quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade.
a) Concurso de crimes
b) Concurso de pessoas
c) Crime continuado
d) Crime formal
e) Crime consumado
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15) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa em que não conste crime contra a pessoa.
a) Homicídio
b) Aborto
c) Feminicídio
d) Indução a suicídio
e) Extorsão

16) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a pena cabível contra quem 
fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como 
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em 
processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, 
ou em juízo arbitral.
a) Detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa
b) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa
c) Prisão simples de 2 (dois) a 3 (três) anos, apenas
d) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, apenas
e) Detenção de 3 (três) a 4 (quatro) anos e multa

17) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre o inquérito policial.
a) A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 

judiciais no território de suas respectivas circunscrições 
e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua 
autoria

b) Nos crimes de ação pública, o inquérito policial só será 
iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou 
do Ministério Público

c) Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial deverá, se possível e 
conveniente, dirigir-se ao local, providenciando para 
que se não alterem o estado e conservação das coisas, 
enquanto necessário

d) Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial deverá apreender os objetos 
que tiverem relação com o fato, após liberados pelos 
peritos criminais

e) Todas as peças do inquérito policial serão, num só 
processo, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste 
caso, rubricadas pelo perito

18) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Processual Penal para assinalar a alternativa correta 
sobre a prova.
a) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, podendo 
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as 
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas

b) As restrições estabelecidas na lei civil serão observadas 
para todos os efeitos de produção de prova

c) A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o 
juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir 
sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir 
dúvida sobre ponto relevante, vedada a produção 
antecipada de prova

d) São admissíveis, devendo, no entanto, ser 
desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 
assim entendidas as obtidas em violação a normas 
constitucionais

e) São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, 
salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade 
entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem 
ser obtidas por uma fonte independente das primeiras

NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

19) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre como se reputa todo aquele que exerce, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função na Administração Pública.
a) Mandatário
b) Agente político
c) Funcionário público
d) Empregado público
e) Agente público

20) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre atos de improbidade.
a) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

prejuízo ao erário receber, para si ou para outrem, 
vantagem econômica indireta de quem tenha interesse 
que possa ser atingido ou amparado por ação ou 
omissão decorrente das atribuições do agente público

b) Constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito permitir ou facilitar a aquisição, 
permuta ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado

c) Constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito realizar operação financeira sem 
observância das normas legais e regulamentares ou 
aceitar garantia insuficiente ou inidônea

d) Constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito receber, para si ou para outrem, 
dinheiro, bem móvel ou imóvel, a título de comissão, 
de quem tenha interesse que possa ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público

e) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
prejuízo ao erário usar, em proveito próprio, bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades da Administração Pública

21) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre a pena aplicável ao agente público que se 
recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo 
determinado, ou que a prestar falsa.
a) Será punido com a pena de multa
b) Será punido com a pena de prisão
c) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço 

público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis
d) Será punido com a pena de perda de direitos políticos
e) Será punido com a pena de suspensão

22) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta sobre 
o que constitui a representação por ato de improbidade 
contra agente público ou terceiro beneficiário, quando 
o autor da denúncia o sabe inocente.
a) Contravenção penal
b) Infração administrativa
c) Ato infracional
d) Ilícito funcional
e) Crime
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23) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre a responsabilidade objetiva do Estado.
a) As pessoas jurídicas de direito público responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros

b) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros com dolo

c) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros com culpa

d) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, não havendo direito de regresso

e) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros só havendo direito de regresso no 
caso de dolo

24) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre a associação sindical.
a) É direito de livre exercício garantido a qualquer servidor 

público civil
b) É direito vedado a qualquer servidor público civil
c) É direito de livre exercício garantido apenas ao servidor 

público civil da administração indireta
d) É direito vedado a qualquer servidor público civil da 

administração indireta
e) É direito vedado a qualquer servidor público civil da 

administração indireta com menos de 10 anos de serviço

25) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre o tempo necessário para que os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público adquiram estabilidade.
a) Um ano
b) Três anos
c) Cinco anos
d) Dois anos
e) Quatro anos

26) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa INCORRETA 
sobre o Poder Legislativo.
a) O Senado Federal compõe-se de representantes 

dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 
princípio majoritário.

b) Cada Estado ou Distrito Federal elegerá três senadores, 
com mandato de oito anos.

c) A representação de cada Estado e do Distrito Federal será 
renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, 
por um e dois terços

d) Cada senador será eleito com um suplente
e) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes 

do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal

LEGISLAÇÃO

27) Considere as normas da Constituição Federal sobre 
o rol expresso de penas vedadas no ordenamento 
constitucional brasileiro para assinalar a alternativa 
correta.
a) Não haverá penas, salvo em caso de guerra declarada, 

de caráter perpétuo, de trabalhos forçados ou cruéis
b) Não haverá penas, salvo em caso de guerra declarada, 

de caráter perpétuo, de morte, de trabalhos forçados, de 
banimento ou cruéis

c) Não haverá penas de trabalhos forçados, salvo em caso 
de guerra declarada, nem de caráter perpétuo, morte ou 
de banimento

d) Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nem de caráter perpétuo, de trabalhos 
forçados, de banimento ou cruéis

e) Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, de banimento ou cruéis

28) Considere as normas da Constituição Federal sobre 
tratados e convenções internacionais para assinalar a 
alternativa correta.
a) Os tratados e as convenções internacionais sobre 

quaisquer temas que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais

b) Os tratados e as convenções internacionais sobre direito 
empresarial que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por cinco oitavos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais

c) Os tratados e as convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às leis complementares

d) Os tratados e as convenções internacionais sobre 
quaisquer temas que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às leis ordinárias

e) Os tratados e as convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais

29) Considere as normas da Constituição Federal para 
assinalar a alternativa correta sobre elegibilidade.
a) Para o cargo de Presidente da República, são condições 

de elegibilidade, entre outras, ter idade mínima de 35 
anos e ter nacionalidade brasileira

b) Para o cargo de Presidente da República, são condições 
de elegibilidade, entre outras, ter idade mínima de 35 
anos e ser brasileiro nato

c) Para o cargo de senador são condições de elegibilidade, 
entre outras, ter idade mínima de 21 anos e ser brasileiro 
nato

d) Para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, 
são condições de elegibilidade, entre outras, ter idade 
mínima de 30 anos e ter nacionalidade brasileira

e) Para o cargo de vereador, são condições de 
elegibilidade, entre outras, ter idade mínima de 21 anos 
e ser brasileiro nato
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30) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa correta sobre 
os direitos à vida e à saúde.
a) A gestante e a parturiente têm direito a 2 (dois) 

acompanhantes de sua preferência durante o período do 
pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato

b) A gestante tem direito a 2 (dois) acompanhantes de 
sua preferência durante o período do pré-natal e a 
parturiente tem direito a 1 (um) acompanhante de sua 
preferência durante o período do trabalho de parto

c) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) 
acompanhante de sua preferência durante o período do 
pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato

d) A gestante tem direito a 1 (um) acompanhante de 
sua preferência durante o período do pré-natal e a 
parturiente tem direito a 2 (dois) acompanhantes de sua 
preferência durante o período do trabalho de parto

e) A gestante e a parturiente têm direito a quantos 
acompanhantes desejarem durante o período do pré-
natal e a 2 (dois) acompanhantes de sua preferência 
durante o período do trabalho de parto e do pós-parto 
imediato

31) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa correta sobre 
adoção.
a) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis 

anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda 
ou tutela dos adotantes

b) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos 
à data do pedido, mesmo se já estiver sob a guarda ou 
tutela dos adotantes

c) O adotando deve contar com, no máximo, vinte anos 
à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou 
tutela dos adotantes

d) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos 
à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou 
tutela dos adotantes

e) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis 
anos à data do pedido, mesmo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes

32) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa INCORRETA 
sobre autorização para viajar.
a) A autorização não será exigida quando se tratar de 

comarca contígua à da residência da criança, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma 
região metropolitana

b) Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma 
criança ou adolescente nascido em território nacional 
poderá sair do País em companhia de estrangeiro 
residente ou domiciliado no exterior

c) A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou 
responsável, conceder autorização válida por cinco 
anos

d) Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização 
é dispensável, se a criança ou adolescente viajar na 
companhia de um dos pais, autorizado expressamente 
pelo outro por meio de documento com firma reconhecida

e) Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização 
é dispensável, se a criança ou adolescente estiver 
acompanhado de ambos os pais ou responsável

33) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa correta sobre 
remissão.
a) Em qualquer momento do procedimento judicial para 

apuração de ato infracional, o representante do Ministério 
Público poderá conceder a remissão, como forma de 
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e 
consequências do fato, ao contexto social, bem como 
à personalidade do adolescente e sua maior ou menor 
participação no ato infracional

b) A remissão não implica necessariamente o 
reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade, 
nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo 
incluir eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime 
de semi-liberdade e a internação

c) A remissão não implica necessariamente o 
reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade, 
nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo 
incluir eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime 
de semi-liberdade

d) A medida aplicada por força da remissão só poderá 
ser revista judicialmente mediante pedido expresso do 
Ministério Público

e) A medida aplicada por força da remissão só poderá 
ser revista judicialmente mediante pedido expresso do 
Adolescente ou de seu Representante

34) Considere as normas da Lei Estadual do Paraná nº 
18.008, de 07/04/2014, para assinalar a alternativa 
correta sobre provimento.
a) O provimento nas carreiras do Quadro Próprio dos 

Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO se dará 
na classe IV do cargo, atendidos os requisitos para a 
investidura, cuja comprovação se dará por ocasião da 
posse

b) O provimento nas carreiras do Quadro Próprio dos 
Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO se dará 
na classe V do cargo, atendidos os requisitos para a 
investidura, cuja comprovação se dará por ocasião da 
posse

c) O provimento nas carreiras do Quadro Próprio dos 
Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO se dará 
na classe IV do cargo, atendidos os requisitos para a 
investidura, cuja comprovação se dará por ocasião da 
nomeação

d) O provimento nas carreiras do Quadro Próprio dos 
Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO se dará 
na classe V do cargo, atendidos os requisitos para a 
investidura, cuja comprovação se dará por ocasião da 
nomeação

e) O provimento nas carreiras do Quadro Próprio dos 
Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO se dará 
na classe V do cargo, atendidos os requisitos para a 
investidura, cuja comprovação se dará em até 30 dias 
contados da nomeação

35) Considere as normas da Lei Estadual do Paraná nº 
6.174, de 16/11/1970, para assinalar a alternativa correta 
sobre a posse.
a) Não poderá haver posse por procuração
b) Todo funcionário poderá tomar posse sem exibir o título 

de nomeação
c) A posse terá lugar no prazo de dez dias da publicação, 

no órgão oficial de divulgação, do ato de provimento
d) A requerimento do interessado ou de seu representante 

legal, o prazo para a posse poderá ser prorrogado ou 
revalidado pela autoridade competente, até o máximo 
de vinte dias, a contar do término do prazo fixado na 
mesma lei

e) Se a posse não se der dentro do prazo inicial e da 
prorrogação ou da revalidação, desde que concedidas, 
será a nomeação tornada sem efeito, por decreto
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36) A Medicina Legal é uma ciência de grandes proporções 
e muita diversificação. A respeito do conceito de 
Medicina Legal, analise as afirmativas.
I. A Medicina Legal é a ciência a serviço das ciências 

jurídicas e sociais. 
II. Embora se relacione estreitamente com o Direito 

Processual Penal, a Medicina Legal não apresenta 
relação com o Direito Processual Civil.

III. Uma das definições de Medicina Legal é que esta é 
a arte de pôr os conhecimentos médicos a serviço da 
administração da Justiça.

IV. A Medicina Legal tem recebido diversas denominações, 
como: Medicina Judiciária, Medicina Política e Medicina 
Forense.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas
b) II, III e IV, apenas
c) I, III e IV, apenas 
d) I, II e IV, apenas
e) III e IV, apenas

37) As perícias médico-legais são realizadas pelo Perito 
Médico. Analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. Se a morte de um indivíduo é caracterizada como 

violenta, a equipe médica está impedida de fornecer 
atestado de óbito, e procedimentos iniciais para 
preservação de órgãos precisam ser autorizados por 
juiz, por meio de médico forense.

II. A atuação do perito far-se-á em qualquer fase do 
processo, desde que antes da sentença.

III. Peritos são pessoas qualificadas ou experientes 
em certos assuntos, a quem se incumbe a tarefa de 
esclarecer um fato de interesse da justiça, quando 
solicitada.

 Estão corretas as afirmativas:
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III 
e) Está correta apenas a afirmativa I

38) Assinale a alternativa que indica o documento médico-
legal a que se refere a definição abaixo:

 É um documento Médico Legal emitido mediante consulta 
e utilizado para dirimir dúvidas, que eventualmente 
ocorram após a confecção do documento emitido 
pelo executante da perícia ou mesmo, compor o corpo 
probatório em processo judicial ou administrativo:
a) Declaração médica
b) Parecer médico-legal 
c) Boletim médico
d) Auto médico
e) Laudo médico

39) Assinale a alternativa que indica o documento médico-
legal a que se refere a definição abaixo:

 É o documento Médico Legal que transmite a descrição 
minuciosa do exame médico legal. Nele são descritos 
os achados médicos observados bem como o relato de 
uma análise crítica sobre o objeto da perícia.
a) Relatório médico 
b) Notificação
c) Atestado médico
d) Depoimento médico
e) Consulta médico-legal

40) Quanto ao momento da confecção de um relatório 
médico-legal, ele pode receber designações específicas. 
Assinale a alternativa que indica o documento a que se 
refere a definição abaixo.

 É o exame ditado diretamente a um escrivão e diante de 
testemunhas.
a) Notificação
b) Laudo
c) Depoimento médico
d) Auto 
e) Declaração

41) Em relação à lesão produzida por um instrumento 
perfurante de baixo calibre, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente quais dos itens abaixo são 
características dessa lesão.
I. Abertura estreita.
II. Raro sangramento.
III. Pouca nocividade na superfície.
IV. Maior diâmetro que o instrumento causador.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, III e IV, apenas
b) I, II e III, apenas 
c) II, III e IV, apenas
d) I, II e IV, apenas
e) III e IV, apenas

42) Em relação à lesão produzida por um instrumento 
cortante, marque a alternativa que apresenta 
corretamente quais dos itens abaixo são características 
dessa lesão.
I. Regularidade das bordas.
II. Regularidade do fundo da lesão.
III. Presença de vestígios traumáticos em torno da ferida.
IV. Predominância do comprimento sobre a profundidade.
a) I, II e III, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II, III e IV, apenas
d) III e IV, apenas
e) I, II e IV, apenas 

43) Em relação à lesão produzida por um instrumento 
contundente de superfície, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente quais dos itens abaixo são 
características dessa lesão.
I. Bordas regulares.
II. Fundo irregular.
III. Pouco sangramento.
IV. Vertentes irregulares.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) I, II e IV, apenas
d) II, III e IV, apenas 
e) III e IV, apenas

44) Em relação a lesões produzidas por precipitação, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
I. Nas quedas acidentais, é incomum que o corpo deslize 

bem próximo ao local da precipitação.
II. Nas lesões produzidas por precipitação, há desproporção 

entre as lesões cutâneas e as lesões ósseas e viscerais.
III. Nas lesões produzidas por precipitação, a pele fica 

intacta ou pouco afetada.
 Estão corretas as afirmativas:

a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
d) Está correta apenas a afirmativa I
e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III 
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45) Em relação a lesões produzidas por instrumento 
perfurocortante, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. Ferimento com um ângulo agudo e outro arredondado, 

quando produzido por instrumento de um só gume.
II. Ferimento com dois ângulos agudos, quando produzido 

por instrumento de dois gumes.
III. Ferimento de largura notadamente menor que a 

espessura da lâmina, quando produzido por instrumento 
de um só gume.

IV. Ferimento produzido por instrumento perfurocortante no 
abdome é sempre menor ou igual ao comprimento do 
gume desse instrumento.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, III e IV, apenas
b) I e II, apenas 
c) II e III, apenas
d) I e IV, apenas
e) III e IV, apenas

46) Em relação a lesões produzidas por instrumento 
perfurocontundente, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. Os orifícios de entrada nos tiros encostados têm forma 

irregular, denteada ou com entalhe.
II. O diâmetro dos orifícios de entrada nos tiros encostados 

é sempre menor que o do projétil.
III. Os tiros encostados permitem deixar impresso o 

desenho da boca e da alça de mira na pele, através de 
um alo de tatuagem e esfumaçamento, conhecido como 
sinal de Benassi.

IV. Em geral, nos ferimentos de tiros encostados, não há 
zona de tatuagem nem esfumaçamento.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) III e IV, apenas
e) I e IV, apenas 

47) Em relação a lesões produzidas por instrumento 
perfurocontundente, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. Os orifícios de entrada nos tiros a curta distância têm 

forma arredondada ou ovalar.
II. Nos ferimentos de tiros a curta distância, não podem ser 

percebidos halo de enxugo e aréola equimótica.
III. O diâmetro dos orifícios de entrada nos tiros a curta 

distância é tipicamente menor que o do projétil.
IV. A zona de tatuagem é um sinal indiscutível de orifício de 

entrada em tiros a curta distância.
 Estão corretas as afirmativas:

a) I e II, apenas
b) II e III, apenas
c) I, III e IV, apenas 
d) I e IV, apenas
e) III e IV, apenas

48) Assinale a alternativa correta que apresenta as 
características de lesão de saída produzida por disparo 
de projétil de arma de fogo.
a) Forma regular, bordas invertidas, menor sangramento, 

apresenta orla de escoriação e halo de enxugo
b) Forma irregular, bordas evertidas, maior sangramento, 

não apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo 
c) Forma regular, bordas evertidas, maior sangramento, 

não apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo
d) Forma irregular, bordas invertidas, menor sangramento, 

não apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo
e) Forma regular, bordas evertidas, maior sangramento, 

apresenta orla de escoriação e halo de enxugo

49) O médico legista, ao analisar um ferimento 
perfurocontuso ocasionado por disparo de arma de 
fogo nas costa do cadáver, verificou principalmente 
as seguintes características: forma ovalar e halo de 
tatuagem concentrado na parte inferior e disperso na 
parte superior. Assinale a alternativa que representa 
uma conclusão correta do médico legista com base 
nessas características analisadas.
a) O disparo foi encostado e inclinado de cima para baixo
b) O disparo foi encostado e inclinado de baixo para cima
c) O disparo foi a curta distância e inclinado de cima para 

baixo
d) O disparo foi à distância e inclinado de cima para baixo
e) O disparo foi a curta distância e inclinado de baixo para 

cima 

50) Em relação a lesões produzidas por instrumento 
cortocontundente, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. A dentada é um tipo de lesão cortocontusa.
II. Quando o fio de corte não for afiado, prevalecem os 

caracteres de contusão dos tecidos.
III. A ação de um machado tipicamente causa uma lesão 

cortocontusa.
IV. As lesões cortocontusas apresentam tipicamente 

bordos regulares e cauda.
 Estão corretas as afirmativas:

a) I, III e IV, apenas
b) I, II e III, apenas 
c) II e III, apenas
d) I e IV, apenas
e) III e IV, apenas

51) Em relação a lesões produzidas por temperatura, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. O calor difuso compreende duas maneiras de atuação: 

insolação e intermação.
II. A classificação das queimaduras, em medicina legal, 

toma o mesmo princípio do critério clínico, ou seja, 
baseia-se na área corporal atingida.

III. Queimadura de primeiro grau, de acordo com a 
classificação de Hoffmann, apresenta, além do eritema, 
vesículas ou flictenas, existindo em seu interior líquido 
amarelo-claro (Sinal de Chambert).

IV. Na perícia de mortes pelo fogo, para se saber se 
o indivíduo estava vivo ou morto no momento das 
chamas, analisa-se a presença de fuligem ao longo das 
vias respiratórias.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) III e IV, apenas
e) I e IV, apenas 

52) Em relação a lesões produzidas por eletricidade, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Eletroplessão é a denominação da eletricidade natural, 

quando atinge o homem de maneira letal.
II. Fulminação é a síndrome da ação de eletricidade 

artificial.
III. A lesão típica causada pela eletricidade (artificial ou 

industrial) é a marca elétrica de Jellinek.
 Estão corretas as afirmativas:

a) III, apenas 
b) I e II, apenas
c) II e III, apenas
d) I, apenas
e) I, II e III
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53) O percurso do veneno através do organismo segue fases 
determinadas. Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta das fases desse percurso.
a) Penetração; absorção; distribuição; fixação; 

transformação; eliminação 
b) Absorção; penetração; fixação; transformação; 

distribuição; eliminação
c) Penetração; absorção; transformação; fixação; 

distribuição; eliminação
d) Absorção; penetração; fixação; distribuição; 

transformação; eliminação
e) Absorção; penetração; distribuição; fixação; 

transformação; eliminação

54) A asfixia é o fenômeno da modalidade de energia de 
ordem físico-química. A respeito do assunto, analise as 
afirmativas abaixo.
I. São sinais externos da asfixia mecânica: cianose de 

face, cogumelo de espuma e equimose das mucosas.
II. Sufocação direta é a modalidade de asfixia que 

ocorre por oclusão da boca e das fossas nasais ou 
por compressão do tórax e abdome, impedindo os 
movimentos respiratórios.

III. São sinais cadavéricos frequentes no afogamento: 
Manchas de Tardieu e diluição do sangue.

 Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
c) Apenas a afirmativa I está correta 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa III está correta

55) Na medicina legal, segundo a classificação de asfixias 
de Afrânio Peixoto, temos os grupos das asfixias puras, 
asfixias complexas e asfixias mistas. A respeito do 
assunto, analise as afirmativas abaixo.
I. No enforcamento, sempre há a suspensão completa do 

indivíduo, sendo que o corpo fica totalmente sem tocar 
em qualquer ponto de apoio.

II. O período inicial da evolução do enforcamento 
caracteriza-se por convulsões e excitação do corpo 
proveniente dos fenômenos respiratórios. 

III. O sulco do enforcamento é proporcional à consistência 
do laço, mas, mesmo sendo um laço mole, o sulco 
permanece, não desaparecendo posteriormente.

 Está/estão incorreta(s) a(s) afirmativa(s).
a) I, II e III 
b) I e II, apenas
c) I e III, apenas
d) II e III, apenas
e) I, apenas

56) Uma das modalidades de asfixia mecânica é o 
enforcamento. Marque a alternativa em que todas as 
características do sulco se referem ao enforcamento:
a) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; 

interrompido ao nível do nó, de profundidade desigual
b) Oblíquo ascendente; variável segundo a zona do 

pescoço; interrompido ao nível do nó, de profundidade 
desigual 

c) Horizontal; uniforme em toda a periferia do pescoço; 
interrompido ao nível do nó, de profundidade uniforme

d) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; 
contínuo, de profundidade uniforme

e) Oblíquo ascendente; uniforme em toda a periferia do 
pescoço; contínuo, de profundidade desigual

57) Uma das modalidades de asfixia mecânica é o 
estrangulamento. Marque a alternativa em que todas as 
características do sulco se referem ao estrangulamento:
a) Oblíquo ascendente; por cima da cartilagem tireóidea; 

interrompido ao nível do nó, de profundidade desigual
b) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; por 

cima da cartilagem tireóidea, de profundidade uniforme
c) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; por 

cima da cartilagem tireóidea, de profundidade uniforme
d) Horizontal; uniforme em toda a periferia do pescoço; 

contínuo, de profundidade uniforme 
e) Oblíquo ascendente; por baixo da cartilagem tireóidea; 

contínuo, de profundidade desigual

58) As legislações de acidentes de trabalho se fundamentam 
na teoria do risco profissional. Segundo essa teoria, 
o risco profissional pode ser dividido em genérico, 
específico e genérico agravado.

 Sobre esse assunto, analise as afirmativas e assinale a 
alternativa correta.
I. A teoria do risco profissional defende o ponto de vista 

de que todo trabalho, por mais simples que seja, traz 
sempre consigo um risco próprio, dependente de culpa 
do patrão ou do empregado. 

II. O risco genérico é aquele que incide sobre todas as 
pessoas, quaisquer que sejam suas atividades.

III. O risco específico é aquele a que está sujeito 
determinado operário em função da própria natureza do 
trabalho que lhe cabe fazer. 

IV. O risco genérico agravado é aquele a que está sujeito 
o empregado, em virtude de circunstâncias especiais 
do trabalho ou das condições em que o trabalho é 
realizado.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) I, II e IV, apenas
d) II, III e IV, apenas 
e) III e IV, apenas

59) Sobre Acidente de Trabalho, analise os elementos 
apresentados abaixo.
I. Existência de uma lesão pessoal.
II. Incapacidade para o trabalho. 
III. Nexo de causalidade.
IV. Dolo do empregador ou do empregado.

 São elementos que caracterizam o acidente de trabalho:
a) I, III e IV, apenas
b) I, II e III, apenas 
c) II, III e IV, apenas
d) I, II e IV, apenas
e) III e IV, apenas

60) As lesões corporais estão compreendidas nos 
dispositivos dos Crimes contra a Pessoa do Código 
Penal. 

 Sobre esse assunto, analise as afirmativas.
I. As lesões corporais dividem-se em dolosas e culposas e 

ambas são subdivididas em leves, graves e gravíssimas. 
II. O conceito legal de lesão leve é obtido por exclusão.
III. A incapacidade para as ocupações habituais por mais 

de 30 dias está relacionada à lesão corporal grave.
 Assinale a alternativa correta.

a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
d)  Está correta apenas a afirmativa II
e)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III 
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61) O parágrafo segundo do artigo 129 do Código Penal 
estabelece casos de lesões corporais gravíssimas. 
Assinale a alternativa que não resulta em lesão corporal 
gravíssima de acordo com o Código Penal. 
a)  Incapacidade permanente para o trabalho
b)  Enfermidade incurável
c)  Deformidade permanente
d)  Aceleração do parto 
e)  Inutilização de membro

62) Em relação às lesões corporais, assinale a alternativa 
que apresenta o resultado da lesão e sua classificação 
jurídica de forma incorreta.
a) Aborto; Gravíssima
b) Escoriação nos braços; Leve
c) Perda de um dos olhos; Gravíssima 
d) Cicatriz irreversível na face; Gravíssima
e) Perda do dedo mínimo de uma das mãos; Grave

63) “Esta fase se manifesta pela dissolução pútrida do 
cadáver, cujas partes moles vão pouco a pouco 
reduzindo-se de volume pela desintegração progressiva 
dos tecidos”.

 Assinale a alternativa que indica qual é a fase citada 
acima, referente à putrefação.
a) Período de autólise
b) Período de coloração
c) Período gasoso
d) Período de saponificação
e) Período coliquativo 

64) A morte apresenta vários fenômenos a serem analisados 
pelo médico legista. Em relação aos fenômenos 
abióticos, analise as afirmações e assinale a alternativa 
correta:
I. A desidratação ocorre pela evaporação da água dos 

tecidos orgânicos, sendo mais acentuada nos fetos e 
recém-nascidos.

II. O dessecamento das mucosas dos lábios é mais 
comum na porção mais externa da mucosa labial e 
seu conhecimento é fundamental para não se atribuir a 
lesões traumáticas ou ação de substâncias cáusticas. 

III. A desidratação manifestada nos olhos do cadáver pode 
ser comprovada pelo sinal de Sommer e Lancher.

IV. O esfriamento do corpo independe do panículo adiposo 
do cadáver.

 Estão corretas as afirmações:
a) I, III e IV, apenas
b) I, II e III, apenas 
c) II e IV, apenas
d) I, II e IV, apenas
e) III e IV, apenas

65) Vários fatores influenciam na marcha da morte. A 
respeito da cronologia da morte, analise as afirmações.
I. A rigidez cadavérica varia de acordo com a idade, a 

constituição individual e a causa da morte.
II. Observações comprovam que a perda de peso nos 

cadáveres de recém-nascidos e crianças é em média 
de 0,8 g/kg (grama por quilograma) de peso por dia nas 
primeiras vinte e quatro horas após a morte. 

III. A mancha verde abdominal surge no cadáver, em média, 
entre quatro e oito horas após a morte.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
d)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
e)  Está correta apenas a afirmativa I 

66) A respeito da cronologia da morte, vários fenômenos 
são estudados para tentar se determinar o momento 
da morte. A respeito da cronologia da morte, analise as 
afirmações.
I. Os Cristais de Westenhöffer-Rocha-Valverde surgem 

depois do terceiro dia da morte no sangue putrefeito.
II. O estudo da fauna cadavérica tem grande importância 

na determinação da cronologia da morte, tanto em 
relação a cadáveres expostos ao ar livre como em 
cadáveres inumados.

III. A análise do conteúdo estomacal é importante, pois é 
sabido que a digestão de uma alimentação pesada, 
em geral, se faz no estômago em torno de cinco a sete 
horas. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d)  Está correta apenas a afirmativa III
e)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III 

67) A necropsia médico-legal compreende a inspeção 
externa e inspeção interna. Em relação a essas técnicas, 
assinale as afirmativas abaixo.
I. No exame dos grandes segmentos, descrevem-se 

os diversos segmentos na seguinte ordem: cabeça, 
pescoço, tórax, abdome, membros superiores, membros 
inferiores, dorso do cadáver e genitália externa. 

II. Nos órgãos do pescoço, a análise do osso hioide 
tem grande importância, principalmente nas mortes 
suspeitas por traumatismo no pescoço.

III. Deve-se fazer, na cavidade abdominal, um exame em 
conjunto. Nesse exame, estuda-se primeiramente o 
estômago verificando se há o amolecimento ácido. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II 
d)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
e)  Está correta apenas a afirmativa I

68) Assinale a alternativa que apresenta as características 
e a sequência da rigidez cadavérica, segundo a lei de 
Nysten:
a) A rigidez cadavérica se manifesta, primeiramente, 

nos membros inferiores, seguindo para o tronco, para 
os membros superiores e, finalmente para a face, na 
mandíbula, desaparecendo na mesma ordem. A rigidez 
cadavérica desaparece quando se inicia a putrefação

b) A rigidez cadavérica se manifesta, primeiramente, 
na face, na mandíbula e pescoço, seguindo para os 
membros superiores, depois para o tronco e, finalmente, 
para os membros inferiores, desaparecendo na mesma 
ordem. A rigidez cadavérica desaparece quando se 
inicia a putrefação 

c) A rigidez cadavérica se manifesta, primeiramente, 
nos membros inferiores, seguindo para o tronco, para 
os membros superiores e, finalmente para a face, 
na mandíbula, desaparecendo na ordem inversa. A 
rigidez cadavérica permanece, mesmo após iniciada a 
putrefação

d) A rigidez cadavérica se manifesta, primeiramente, 
na face, na mandíbula e pescoço, seguindo para os 
membros superiores, depois para o tronco e, finalmente, 
para os membros inferiores, desaparecendo na ordem 
inversa. A rigidez cadavérica desaparece quando se 
inicia a putrefação

e) A rigidez cadavérica se manifesta, primeiramente, 
nos membros inferiores, seguindo para o tronco, para 
os membros superiores e, finalmente para a face, na 
mandíbula, desaparecendo na ordem inversa. A rigidez 
cadavérica desaparece quando se inicia a putrefação
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69) Analise as afirmações sobre os requisitos que qualificam 
e preenchem as condições para que um método de 
identificação possa ser considerado aceitável.
I. Unicidade são características que não mudam e não se 

alteram ao longo tempo. 
II. Praticabilidade está relacionada a um processo que não 

seja complexo, tanto na obtenção como no registro dos 
caracteres.

III. Classificabilidade está relacionado com a metodologia 
de arquivamento, assim como com a rapidez e a 
facilidade na busca dos registros. 

 Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
d) Está correta apenas a afirmativa II
e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III 

70) Segundo a classificação de raças de Ottolenghi, elas 
podem ser divididas em cinco tipos étnicos. Analise as 
características listadas abaixo.
I. Pele branca ou trigueira.
II. Cabelos lisos ou crespos.
III. Contorno craniofacial anterior ovoide ou ovoide-

poligonal. 
 Refere(m)-se ao tipo caucásico:

a) apenas os itens I e II
b) todos os itens 
c) apenas os itens I e III
d) apenas os itens II e III
e) apenas o item III

71) A ação tóxica do alcoolismo crônico determina uma 
série de manifestações psíquicas. A respeito desse 
assunto, analise as características listadas abaixo.
I. O Delirium tremens inicia-se por um estado de confusão, 

agitação e angústia, com tremores, alucinações de 
ordem visual e amnésia.

II. A Alucinose dos bebedores (alucinose alcoólica) é a 
psicose aguda manifestada por alucinações auditivas, 
desencadeada por excessos alcoólicos, e ocorre a 
perda de lucidez.

III. Dipsomania é a crise impulsiva e irreprimível de ingerir 
grandes quantidades de bebidas alcoólicas.

 Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III 
e) Está correta apenas a afirmativa II

72) Segundo a classificação de raças de Ottolenghi, elas 
podem ser divididas em tipos étnicos. Assinale a 
alternativa que exibe corretamente a característica e o 
tipo étnico correspondente.
a) Pele trigueira; tipo mongólico
b) Estatura baixa; tipo indiano
c) Nariz pequeno, largo e achatado; tipo negroide 
d) Fronte larga e baixa; tipo negroide
e) Crânio mesocefálico; tipo australoide

73) Para efeito de identificação de sexo, devemos 
considerar que pode haver vários tipos de sexo.

 A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.
I. Sexo jurídico é aquele cuja identificação o indivíduo faz 

de si próprio e que se reflete no comportamento. 
II. Sexo de identificação é o designado no registro civil.
III. Sexo gonadal caracteriza o masculino como portador de 

testículos e o feminino como portador de ovários. 
 Assinale a alternativa correta.

a) Está correta apenas a afirmativa III 
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
d) Está correta apenas a afirmativa II
e) Todas as afirmativas estão corretas

74) A determinação do sexo pode ser feita por meio da 
análise das características da pélvis. A respeito do 
assunto, assinale a alternativa que apresenta relação 
incorreta entre a característica e o sexo.
a) Masculino: rugosa; Feminino: lisa
b) Masculino: íleo alto; Feminino: íleo baixo
c) Masculino: forma circular; Feminino: forma de coração 
d) Masculino: corpo do púbis triangular; Feminino: corpo 

do púbis quadrangular
e) Masculino: sínfise do púbis alta; Feminino: sínfise do 

púbis baixa

75) Na Antropologia Forense é importante o estudo para 
a determinação da idade do indivíduo. A respeito do 
assunto, analise as afirmativas abaixo.
I. A análise da aparência não é considerada para 

determinação da idade. 
II. A análise da pele não é considerada para determinação 

da idade.
III. A análise do globo ocular, referente à idade, tem como 

elemento mais significativo o arco senil. 
 Assinale a alternativa correta.

a) Está correta apenas a afirmativa III 
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
d) Está correta apenas a afirmativa II
e) Todas as afirmativas estão corretas

76) Alucinações e pseudoalucinações correspondem a 
alterações qualitativas da sensopercepção, ou melhor, 
das representações.

 Sobre tais alterações, assinale a alternativa incorreta.
a) Na alucinação, o indivíduo percebe algo que na realidade 

inexiste, tendo como verdadeiro um objeto que só existe 
na sua mente

b) Na pseudoalucinação, ocorre algo semelhante à 
alucinação, com a diferença, porém, de que o indivíduo 
tem consciência da irrealidade

c) A diplopia mental está relacionada com a 
pseudoalucinação

d) Nas alucinações, a projeção para o exterior é incompleta, 
não variando a intensidade do que se percebe

e) Muitos esquizofrênicos vivenciam as mais terríveis 
alucinações com relativa indiferença
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77) Existem diferentes aspectos de uma observação 
psiquiátrica. O roteiro e a técnica da observação 
psiquiátrica da criança e do adolescente apresentam 
certas particularidades que a tornam específica.

 Analise as afirmativas a seguir.
I. Os encaminhamentos, às determinações e a iniciativa 

espontânea dos pais integram as indicações à avaliação 
de uma criança ou adolescente. 

II. Os estudos atuais acerca da saúde mental valorizam 
cada vez mais o papel da família, tanto na produção, 
como na manutenção dos transtornos psiquiátricos e 
psicológicos da criança.

III. Nas entrevistas com a criança (anamnese subjetiva), a 
conversa deve se dar com pauta livre, sem se preocupar 
em saber se a criança entende o porquê de estar ali.

 Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas
b) I e II, apenas
c) I, II e III
d) III, apenas
e) II e III, apenas

78) A intensidade da síndrome da abstinência também varia 
entre drogas do mesmo tipo (por exemplo a abstinência 
da metadona é ________ intensa _________ duradoura 
que a abstinência da heroína), essa é uma das razões 
por trás da ____________do tratamento com metadona 
em usuários viciados em heroína.

 Diversos tipos de drogas terapêuticas, incluindo 
agentes antidepressivos e antipsicóticos, também 
geram sintomas de abstinência quando o tratamento 
é interrompido, porém é importante distinguir este 
tipo de fenômeno de rebote comumente observado 
da dependência ____________ associada ao abuso de 
drogas.

 Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) menos  -  porém mais   -  manutenção   -   física  
b) mais  -  porém menos   -  não utilização   -   psicológica
c) menos  -  porém mais   -  não utilização   -   física
d) mais  -  e também mais   -  não utilização  -   psicológica
e) menos  -  e também menos   -  manutenção  -   psicológica

79) Em relação à dependência de fármacos, analise as 
alternativas abaixo e assinale a incorreta.
a) A dependência é definida como o desejo compulsivo 

que se desenvolve em decorrência da administração 
repetida da substância

b) Ocorre dependência com ampla variedade de 
psicotrópicos, que atuam por muitos mecanismos 
diferentes; a dependência pode ser dividida em 
psicológica e física

c) Dependência física (desejo compulsivo) é o principal 
fator que leva à recidiva entre os dependentes tratados

d) A característica comum das substâncias produtoras 
de dependência é que elas têm ação de reforço 
positivo (recompensa), associada à ativação da via 
dopaminérgica mesolímbica

e) Na administração repetida, a tolerância pode ocorrer 
para os efeitos da droga

80) A respeito dos aspectos farmacológicos para o 
tratamento da dependência química, assinale a 
alternativa em que há correlação incorreta.
a) Ibogaína; agente psicoativo de ocorrência natural
b) Vareniclina; agonista parcial do receptor nicotínico α4β2
c) Clonidina; agonista dos receptores β-adrenérgicos)
d) Acamprosato; antagonista do receptor de NMDA 

(N-metil-D-aspartato)
e) Topiramato; agente antiepilético

81) A respeito dos usos de fármacos na dependência de 
substâncias psicoativas, analise os itens a seguir.
I. A nicotina, no curto prazo, é agente de escolha como 

adjunto na terapia comportamental em tabagistas com 
o compromisso de abandonar o tabagismo.

II. O dissulfiram é usado como adjunto na terapia 
comportamental em alcoólatras adequadamente 
motivados ainda antes da desintoxicação.

III. O dissulfiram é contraindicado em pacientes nos quais 
a reação hipotensiva seria perigosa.

IV. Os agonistas ou agonistas parciais dos opioides (por 
exemplo, metadona e buprenorfina) administrados 
por via oral ou sublingual, podem ser usados como 
substitutos dos narcóticos injetáveis, muitos dos quais 
têm efeitos prejudiciais atribuíveis à via de administração.

V. A naltrexona, um antagonista dos opioides de ação 
curta, é usada como adjunto para ajudar a impedir a 
recidiva em dependentes desintoxicados.

 Assinale a alternativa que contém o número de itens 
incorretos.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

82) O etanol atua como depressor geral do sistema nervoso 
geral. Em relação aos efeitos do etanol, assinale a 
alternativa incorreta.
a) Sua baixa potência farmacológica reflete-se na 

variedade de concentrações plasmáticas necessárias 
para produzir efeitos farmacológicos

b) Ocorre degeneração neurológica nos grandes 
consumidores de álcool, o que causa demência e 
neuropatias periféricas

c) O consumo de etanol por longo prazo causa hepatopatia, 
que evolui para cirrose e insuficiência hepática

d) O consumo moderado de álcool tem efeito protetor 
contra cardiopatia isquêmica

e) Com o etanol, ocorrem a dependência psicológica e 
dependência física, porém não ocorre a tolerância
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83) Um estado constante de ansiedade excessiva que 
não possui razão ou foco claro é sintoma do seguinte 
transtorno:
a) transtorno da ansiedade generalizada
b) transtorno da ansiedade social
c) transtorno do pânico
d) transtorno do estresse pós-traumático
e) transtorno obsessivo-compulsivo

84) A psiquiatria agrupa, sob o nome de “esquizofrenia”, 
o “conjunto de doenças mentais graves que 
provocam uma modificação profunda e duradoura da 
personalidade”.

 Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo:
I. Atividade motora excessiva (aparentemente desprovida 

de propósito e não influenciada por estímulos externos).
II. Extremo negativismo (uma resistência, aparentemente 

sem motivo, a toda e qualquer instrução; manutenção 
de uma postura rígida e resiste às tentativas de 
mobilização ou mutismo).

III. Peculiaridades do movimento voluntário evidenciadas 
por posturas (adoção voluntária de posturas inadequadas 
ou bizarras, movimentos estereotipados, maneirismos 
proeminentes ou trejeitos faciais proeminentes)

IV. Ecolalia ou ecopraxia.
 Assinale a alternativa que corresponde à quantidade 

de sintomas, característicos da esquizofrenia do tipo 
catatônico.
a) Nenhum
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

85) Em urgência psiquiátrica, um quadro clínico comum 
é o paciente agitado, compreendido como quadro de 
excitação mental associado à hiperatividade motora.

 Em relação a tal quadro, assinale a alternativa incorreta.
a) Há risco aumentado de agitação psicomotora e 

comportamento violento em quadros psicóticos 
anteriores e grupos minoritários

b) A presença de delírios ou alucinações indica psicose e 
pode aumentar as chances de comportamento violento

c) Entre as principais causas orgânicas de agitação 
psicomotora, estão distúrbios metabólicos e epilepsia

d) O tratamento medicamentoso é feito com antipsicóticos 
de alta potência e/ou benzodiazepínicos isolados ou em 
associação

e) A escolha do haloperiol injetável ocorre graças a sua 
alta potência, associada à menor alteração do limiar 
convulsivo, porém apresenta maior risco cardiovascular

86) Abaixo se apresentam opções terapêuticas em casos 
de agitação psicomotora. Assinale a opção inadequada.
a) Ibogaína (um agente psicoativo de ocorrência natural) 

Haloperidol, 5 mg/ mL (1 ampola) + midazolam, 15mg/
mL (1 ampola), intramuscular

b) Haloperidol, 20 mg/mL (1 ampola), intramuscular
c) Midazolam, 15 mg/mL (1 ampola), intramuscular
d) Olanzapina, 10 mg/ mL (1 ampola), intramuscular
e) Ziprasidona, 20 mg/ mL (1 ampola), intramuscular

87) Em relação aos aspectos referentes à dependência 
e à tolerância dos fármacos, assinale a alternativa 
incorreta.
a) Os sintomas de abstinência da cannabis são similares 

aos da supressão de etanol ou opioides
b) A dependência física em relação aos opioides 

caracteriza-se por síndrome de abstinência nítida
c) Os benzodiazepínicos produzem dependência, que é 

seu principal inconveniente
d) Os benzodiazepínicos de ação curta causam efeitos 

menos abruptos de retirada
e) No LSD (dietilamida de ácido lisérgico), a tolerância aos 

seus efeitos desenvolve-se muito rapidamente, mas 
não há síndrome de abstinência física

88) A Lei nº 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 
e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
Segundo essa lei, analise as afirmativas abaixo.
I. É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser 

tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de 
saúde mental.

II. Internação compulsória é aquela que se dá sem o 
consentimento do usuário e a pedido de terceiro.

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

 Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III
b) I e II, apenas
c) I e III, apenas
d) II e III, apenas
e) Nenhuma

89) A Lei nº 10.708/2003 institui o auxílio-reabilitação 
psicossocial para pacientes acometidos de transtornos 
mentais egressos de internações. Segundo essa lei, 
analise as afirmativas abaixo.
I. O benefício terá a duração de dois anos, podendo 

ser renovado quando necessário aos propósitos da 
reintegração social do paciente.

II. Um dos requisitos para o benefício é que o paciente 
seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração 
tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou 
superior a dois anos. 

III. Um dos requisitos para o benefício é que haja expresso 
consentimento do paciente, ou de seu representante 
legal, em se submeter às regras do programa.

 Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III
b) I e II, apenas
c) I e III, apenas
d) II e III, apenas
e) Nenhuma
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90) Em relação ao auxílio-reabilitação psicossocial 
instituído pela Lei nº 10.708/2003, analise as afirmativas 
abaixo.
I. O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial 

será suspenso quando alcançados os objetivos de 
reintegração social e autonomia do paciente.

II. Um dos requisitos para o benefício é que seja garantida 
ao beneficiado a atenção continuada em saúde mental, 
na rede de saúde local ou regional. 

III. O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial não 
será suspenso quando o beneficiário for reinternado em 
hospital psiquiátrico.

 Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III
b) I e II, apenas
c) I e III, apenas
d) II e III, apenas
e) Nenhuma


