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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e
que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

Heróis de bronze e heróis de carne e osso

Houve época em que nos bancos escolares se aprendia1

a cultuar os chamados heróis da pátria. Figuras como
Tiradentes, dom Pedro I, Duque de Caxias e a princesa Isabel,
entre outros, eram pintados como patriotas exemplares e seres4

imaculados. Visões hegemônicas forjam mitos históricos. 
Se a Holanda tivesse vencido os portugueses no

Nordeste no século XVII, nosso herói não seria Matias de7

Albuquerque, mas Domingos Fernandes Calabar, senhor de
terras e contrabandista que traiu os portugueses e se passou
para o lado dos batavos.10

Tiradentes, contudo, é o mais poderoso e universal dos
nossos mitos. Pesquisas recentes revelaram um personagem
contraditório, imperfeito, ao contrário do que pretende a13

história oficial. Demasiado humano, demasiado brasileiro.
Felizmente um herói em carne e osso, não o modelo de
virtude perpetuado em sombrias estátuas de bronze.16

Cláudio Camargo. Istoé. “Opinião e idéias”, 18/4/2007, p. 50 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção em que o trecho apresentado contém a tese, ou
seja, a idéia básica sobre a qual se desenvolvem as outras idéias
e as exemplificações do texto.

A “nos bancos escolares se aprendia a cultuar os chamados
heróis da pátria” (R.1-2)

B “Visões hegemônicas forjam mitos históricos” (R.5)
C “Tiradentes, contudo, é o mais poderoso e universal dos

nossos mitos” (R.11-12)
D “Felizmente um herói em carne e osso” (R.15)

QUESTÃO 2

Segundo as gramáticas, o emprego da voz passiva verbal faz que
os efeitos da ação sejam mais destacados do que o agente que a
causou. Assinale a opção em que, na estrutura apresentada,
aparece esse emprego gramatical.

A “Houve época em que” (R.1) 
B “eram pintados como patriotas exemplares” (R.4)
C “Se a Holanda tivesse vencido os portugueses” (R.6)
D “e se passou para o lado dos batavos” (R.9-10)

QUESTÃO 3

Assinale a opção em que a proposta de alteração do texto
provoca incorreção gramatical ou incoerência textual.

A A substituição de “se aprendia a cultuar” (R.1-2) por
aprendíamos a cultuar.

B A substituição de “Se a Holanda tivesse vencido” (R.6) por
Tivesse a Holanda vencido.

C A inserção de Por que antes de “Pesquisas recentes” (R.12),
com os necessários ajustes na letra maiúscula.

D A inserção de Mas seria antes de “Demasiado humano”
(R.14), com o necessário ajuste na letra maiúscula.

Texto para as questões 4 e 5

O caráter simbólico da representação envolve sempre1

um apelo a elementos emocionais, a crenças e valores
subjacentes, à expressão de uma vontade e à realização de
desejos, nem sempre explícitos ou conscientes, muitas vezes4

negligenciados na análise do significado do discurso político,
mas que operam em um nível básico no processo de
representar. É nesse sentido que o líder encarna, e não apenas7

representa por mandato ou autorização, aqueles a quem
representa.

Danilo Marcondes. Filosofia, linguagem e comunicação, p. 157 (com adaptações). 

QUESTÃO 4

Julgue as possibilidades de reescrita para trechos do texto
apresentadas nos itens abaixo.

I “O caráter simbólico da representação envolve sempre um
apelo a elementos emocionais, a crenças e valores
subjacentes” (R.1-3): Os aspectos simbólicos da representação
apela para elementos emocionais e subordinados à expressão
da vontade.

II “nem sempre explícitos ou conscientes, muitas vezes
negligenciados na análise do significado do discurso político”
(R.4-5): nem sempre claros ou conscientes, muitas vezes os
elementos emocionais, as crenças e os valores não recebem
atenção suficiente na análise do significado do discurso
político. 

III “É nesse sentido que o líder encarna, e não apenas representa
por mandato ou autorização, aqueles a quem representa”
(R.7-9): Nesse sentido, é que o líder, encarna os que o
representa — não apenas por mandato ou autorização. 

Estão respeitadas as idéias originais do texto e as regras de
correção gramatical apenas no(s) item(ns)

A I. B II. C I e II. D II e III.

QUESTÃO 5

Considerando a coerência textual, assinale a opção correta a
respeito do emprego da preposição a no texto.

A A preposição a antes de “elementos” (R.2) é exigida pelo
verbo envolver.

B O texto admite a inserção da preposição a antes de “valores”
(R.2).

C Em “à realização” (R.3), a preposição é obrigatória, razão por
que a retirada de “à” provoca erro gramatical.

D A retirada da preposição a em “a quem representa” (R.8-9)
provoca erro gramatical.
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Texto para as questões 6 e 7

A China tornou-se no ano passado o país asiático que mais

investiu no setor militar, com US$ 49,5 bilhões, seguido de

Japão, com US$ 43,7 bilhões, e Índia, com US$ 23,9 bilhões,

indicou um estudo anual divulgado pelo Instituto Internacional de

Estudos para a Paz de Estocolmo. De acordo com o estudo, a

China é o quarto país, no mundo, com maior gasto militar. Os

Estados Unidos da América (EUA) continuam na liderança, com

US$ 528,7 bilhões, seguidos por Grã-Bretanha, com US$ 59,2

bilhões, e França, com US$ 53,1 bilhões. A Rússia ficou em

sétimo lugar, com US$ 34,7 bilhões. O gasto mundial em

armamento militar foi de US$ 1,2 trilhão, 3,5% a mais do que

em 2005. O gasto mundial total na última década (1997-2006)

cresceu 37%. O volume de armas convencionais vendidas em

2006 foi 50% superior ao de 2002.

O Estado de S. Paulo, 12/6/2007, p. A17 (com adaptações).

QUESTÃO 6

Considerando-se o atual contexto histórico chinês e as

informações contidas no texto, é correto afirmar que a China

A apresenta elevados índices anuais de crescimento econômico,

para os quais também contribui a existência de mão-de-obra

local farta e barata.

B aprofunda seu modelo econômico socialista, recusando-se a

integrar o organismo multilateral responsável pelas normas do

comércio mundial.

C recusa-se a abrir sua economia à iniciativa privada e a

permitir investimentos estrangeiros no país, mantendo-a

integralmente subordinada ao Estado.

D investe maciçamente na produção industrial e na

modernização de sua multissecular agricultura, o que

inviabiliza gastos públicos em outros setores.

QUESTÃO 7

Considerando o texto e a realidade mundial contemporânea,

assinale a opção incorreta.

A O fim da Guerra Fria não significou o arrefecimento dos

gastos militares, os quais continuam crescendo globalmente

em níveis consideráveis.

B A Rússia manteve em seu poder o arsenal bélico que fez da

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual é

sucessora, uma das duas superpotências mundiais do pós-

Segunda Guerra.

C A forte presença da OTAN em território europeu explica a

decisão dos principais países do Velho Mundo de promover

gradual e persistente desarmamento.

D Na Ásia, altos gastos militares envolvem desde países

emergentes até potência econômica solidamente instalada,

como é o caso japonês.

Texto para as questões 8 e 9

Refugiados do clima. O termo ainda é provisório, mas a
classificação ganha notoriedade à medida que pesquisadores
alertam para a irreversível mudança climática e que as primeiras
estatísticas sobre os deslocados começam a surgir. A Cruz
Vermelha Internacional calcula que já existem 25 milhões de
pessoas deslocadas por motivos ambientais — número que pode
superar o de refugiados de guerra no mundo. A ONU calcula que
dentro de cinco anos serão 50 milhões.

O Pentágono divulgou em 2004 um relatório que já
alertava para o principal desafio de Washington: conter a onda de
refugiados ambientais vindos do México, da América do Sul e do
Caribe, que procurarão, desesperados, melhores condições de
vida no vizinho do Norte. A recomendação foi fortificar as
fronteiras.

Jornal do Brasil, 8/6/2007, p. A23 (com adaptações).

QUESTÃO 8

O texto remete à questão ambiental, tema recorrente na agenda
mundial contemporânea. Entre os problemas ambientais
considerados mais sérios, pelo que repercute nas condições de
vida no planeta, destaca-se o da variação climática, em larga
medida caracterizada 

A pelo aumento da temperatura global, em grande parte
decorrente da elevada emissão de gases ampliadores do efeito
estufa na atmosfera.

B por expansão das geleiras do Ártico, o que reduz o volume
dos oceanos e, conseqüentemente, o índice de evaporação de
água salgada.

C pela decisão das grandes potências de promover o
reflorestamento em quase todos os continentes por meio do
plantio de florestas homogêneas, à base de eucalipto.

D por intenso degelo na Antártica, conseqüência da ação não
planejada e visivelmente exagerada das expedições científicas
na região.

QUESTÃO 9

Além da razão mencionada no texto, sabe-se que as medidas
restritivas à imigração adotadas pelos EUA também decorrem de
outras situações vividas pelo país, entre as quais se destaca

A a elevada densidade populacional do país, razão pela qual
seria insustentável o aumento do número de habitantes,
sobretudo no meio-oeste.

B a obediência norte-americana à decisão do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, que impõe severas restrições
às correntes migratórias. 

C o fato de que, na atualidade, a população norte-americana é
majoritariamente formada por latino-americanos, asiáticos,
australianos e africanos.

D a ação terrorista, cujo exemplo mais significativo foi o ataque
de 11 de setembro de 2001, quando foram atingidos o prédio
do Pentágono e as torres do World Trade Center. 
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QUESTÃO 10

No passado, a prisão já foi considerada um símbolo da
vitória sobre o vício. Hoje, mergulhada nas sombras, ela só ganha
visibilidade em momentos de crise — como em maio de 2006,
quando a revolta dos presos saiu de seus muros, resultando em
ataques a locais públicos, delegacias, policiais e agentes
penitenciários, paralisando a cidade de São Paulo.
Paradoxalmente, entre as propostas para se enfrentar a questão
estão exatamente aquelas que originaram a crise: a criação do
regime disciplinar diferenciado para criminosos de alta
periculosidade e a construção de presídios de segurança máxima.
Muitos estudiosos, porém, defendem o oposto: diminuir o uso da
prisão e substituí-la por penas alternativas.

Jornal do Brasil, 10/6/2007, p. A32 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
amplitude do tema nele focalizado, inclusive por sua relação com
o atual quadro de violência presente no país, assinale a opção
correta.

A Apesar de ainda apresentar deficiências, reconhecidas no
texto, o sistema prisional brasileiro é um dos mais modernos
do mundo e é nacionalmente administrado pela União.

B Penas alternativas significam, em síntese, a exclusão
permanente de condenados por crimes hediondos do contato
com os demais presos e do benefício da redução de pena.

C A proposta de regime disciplinar diferenciado consiste,
fundamentalmente, em premiar presos de baixa
periculosidade, com penas leves e de bom comportamento na
prisão.

D Ataques a locais públicos, como os verificados em 2006
no estado de São Paulo, são comandados por organizações
criminosas, não raro por lideranças que cumprem penas.

QUESTÃO 11

Na área de informática, existem diversos dispositivos que
permitem o armazenamento de informações em forma digital.
Com relação a esses dispositivos, assinale o opção correta. 

A As memórias RAM usadas nos computadores do tipo PC
atuais são exemplos de memória volátil, cujos dados não são
apagados quando o computador é desligado. Sua capacidade
de armazenamento é de, no máximo, 10.000 bytes.

B O disquete de 3½" mais comumente utilizado é um
dispositivo de armazenamento magnético que tem uma
capacidade de armazenamento de dados inferior a 2
megabytes. 

C Os dispositivos conhecidos como pen drives são um tipo de
memória volátil cuja capacidade máxima de armazenamento
de dados é igual a 1 bilhão de bytes.

D Os CD-ROMs mais comumente usados funcionam com base
em princípios magnéticos, têm capacidade de armazenamento
inferior a 300 milhões de bytes e permitem a gravação e o
apagamento de dados indefinidamente.

Figura para as questões 12 e 13

A figura acima mostra uma janela do Word 2002, com um texto
em processo de edição. 

QUESTÃO 12

Com relação à figura e ao Word 2002, assinale a opção correta.

A O botão  permite a criação de novo documento, em branco.
B Para se alterar a cor de fundo da página que contém o texto,

de forma que as palavras, em cor preta, apareçam superpostas

a um fundo colorido, é suficiente clicar o botão .

C O número 12, na caixa , indica a quantidade de
parágrafos numerados que o documento contém.

D Ao se clicar o botão  e em seguida clicar a palavra
“computador”, essa palavra será sublinhada.

QUESTÃO 13

Na janela do Word 2002 mostrada na figura, ao se clicar

o menu , é exibida uma lista de opções. Primeiramente,
surge uma lista reduzida e, após um pequeno intervalo, é exibida
uma lista completa de opções. Nesse contexto, assinale a opção
correta.

A A opção Abrir permite que o usuário abra um arquivo
existente. Entretanto, essa funcionalidade somente é aplicável
a arquivos que estejam armazenados em discos removíveis.

B Ao se clicar a opção Salvar, é aberta a janela Salvar como,
que permite salvar o arquivo atual com nome e local de
armazenamento diferentes do nome atualmente atribuído ao
arquivo, tenha ele sido ou não salvo anteriormente.

C Ao se clicar a opção Visualizar impressão, é exibida na tela a
forma como será impressa a primeira página do documento
em primeiro plano e será iniciada, automaticamente, a
impressão pela impressora padrão. 

D A opção Configurar página... disponibiliza funcionalidades
que permitem, entre outras ações, definir a orientação da
página como retrato ou paisagem.
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QUESTÃO 14

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma

planilha, em processo de edição, que tabula o número de vezes

que certos espetáculos foram apresentados em determinada

cidade. Com relação a essa figura e ao Excel 2002, assinale a

opção correta.

A Para calcular o número total de vezes que os três espetáculos

foram apresentados na cidade, é suficiente clicar a célula B5,

digitar adicionar(B2–B4) e, em seguida, teclar �.

B Ao se clicar a célula B1 e se clicar , será exibida a janela

Largura da coluna, que permitirá aumentar ou diminuir a

largura de todas as células da coluna B.

C Para se aplicar negrito e itálico aos conteúdos das células A2,

A3 e A4, é suficiente realizar a seguinte seqüência de

operações: posicionar o ponteiro do mouse no centro da célula

A2; pressionar e manter pressionado o botão esquerdo do

mouse; mover o mouse de forma a posicionar o seu ponteiro

sobre a célula A4; liberar o botão esquerdo do mouse; clicar

os botões  e .

D Para que os conteúdos das células de B2 a B4 sejam alinhados

à esquerda, é suficiente selecionar essas células e pressionar

a tecla �.

QUESTÃO 15

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6)

com uma página da Web em exibição. Com relação a essa figura,

ao IE6 e à Internet, assinale a opção correta.

A A página da Web em exibição pertence a um sítio para busca

de informações na Internet que é, ainda, muito pouco usado

no Brasil e no mundo para esse propósito.

B Ao se digitar, no quadro logo acima do botão

, o nome Machado de Assis, será

iniciado, automaticamente, o download de um arquivo, no

formato PDF, contendo uma lista com os títulos principais da

obra de Machado de Assis.

C O Google permite apenas a localização de páginas da Web em

língua portuguesa.

D O menu  possui funcionalidade que permite ao usuário

descobrir a versão do navegador em uso para visualizar a

página da Web.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 16

O presidiário Lucas foi encaminhado a um centro de

perícias científicas (CPC) para exame de corpo de delito,

escoltado por policiais. Após realizada a perícia, no caminho de

volta ao presídio, Lucas fugiu com a ajuda de seus comparsas.

Alguns anos depois, Lucas invadiu a casa de Maria,

aproveitando-se do corte de energia elétrica em face de

não-pagamento de tarifa, para furtar uma televisão e, na ação,

acabou matando Maria. A família de Maria ingressou com ação

de responsabilidade civil objetiva contra o estado da federação.

Acerca dos princípios e poderes da administração pública, dos

serviços públicos e da responsabilidade civil do Estado, assinale

a opção correta a propósito da situação hipotética acima descrita.

A Não há responsabilidade civil objetiva do Estado, diante da

inexistência de nexo causal entre a fuga e o evento morte, de

acordo com o princípio da causa adequada e entendimento

predominante na jurisprudência e na doutrina.

B De acordo com o princípio da autotutela, o resultado da

perícia somente poderá ser alterado diante da existência de

vício de ilegalidade, por meio de decisão judicial.

C De acordo com a lei de regência, a concessionária responsável

pelo fornecimento de energia elétrica não poderia ter

suspendido esse serviço público por falta de pagamento. 

D Contra laudo pericial desfavorável cabe mandado de

segurança.

QUESTÃO 17

A respeito da organização administrativa da União, dos agentes

públicos, da Lei Estadual n.º 5.810/1994 e da Lei Estadual n.º

6.282/2000, assinale a opção correta.

A O CPC Renato Chaves tem natureza jurídica de órgão

vinculado à Secretaria Especial de Estado de Defesa Social.

B Os peritos do CPC Renato Chaves se submetem ao regime

jurídico estatutário do estado do Pará. 

C A licença-paternidade para os peritos do CPC Renato Chaves

será de 5 dias úteis.

D Os membros da comissão de processo administrativo

disciplinar, nos termos da Lei n.º 5.810/1994, deverão ser

estáveis e ocupar cargo idêntico ou superior ao cargo do

servidor acusado, devendo, ainda, ter escolaridade igual ou

superior à deste.

QUESTÃO 18

Em relação aos crimes contra a administração pública, assinale a
opção correta.

A O funcionário público, que para os efeitos penais é aquele
que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce
cargo, emprego ou função pública, não pode ser sujeito ativo
do crime de resistência.

B O crime de prevaricação, que consiste em retardar ou deixar
de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal, admite a modalidade culposa.

C A pena para o crime de corrupção passiva é aumentada de um
terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício
ou se o pratica infringindo dever funcional.

D Pratica corrupção passiva o funcionário público que exige
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida.

QUESTÃO 19

Acerca do exame de corpo de delito e das perícias em geral,
assinale a opção correta.

A Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no
auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou
cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade
nomeará um terceiro perito; se este divergir de ambos, a
autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros
peritos.

B Os instrumentos empregados para a prática da infração não
estarão sujeitos a exame pericial.

C A autópsia deve ser feita pelo menos 12 horas depois do
óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte,
julgarem que possa ser feita antes deste prazo, o que
declararão no auto.

D Nos casos de morte violenta, não basta o simples exame
externo do cadáver, ainda que não haja infração penal a
apurar, ou que as lesões externas permitam precisar a causa da
morte e não houver necessidade de exame interno para a
verificação de alguma circunstância relevante.

QUESTÃO 20

Lúcio subtraiu um aparelho de telefone celular e jóias de
propriedade de Márcia e, logo depois, com a finalidade de
assegurar a impunidade do crime, desferiu dois tiros em direção
à vítima, vindo a matá-la.

Nessa situação, Lúcio praticou crime de

A furto em concurso material com homicídio.
B roubo qualificado.
C roubo em concurso material com homicídio.
D homicídio consumado, ficando absorvido o crime contra o

patrimônio.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões 21 e 22

Corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais
deixados pela prática da infração penal. Perícia é o exame,
procedido por pessoas que detêm conhecimentos técnicos,
científicos, artísticos ou práticos acerca dos assuntos relacionados
ao evento, que visa elucidar as circunstâncias, os objetos ou as
condições pessoais inerentes ao fato punível, a fim de comprová-
los. Exame de corpo de delito é o exame pericial sobre os
vestígios deixados pela prática da infração.

QUESTÃO 21

Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A Doutrinariamente, os laudos periciais decorrentes das perícia
nos corpos de delito devem ser compostos das seguintes
partes: I) preâmbulo: solicitante, nome e qualificação dos
peritos, objeto da perícia e identificação do periciado; II)
histórico: informações que chegaram ao conhecimento do
perito, constantes nos ofícios de solicitação ou relatados; III)
descrição: exposição, narração do que foi observado no
exame; IV) discussão: análise crítica e fundamentada do que
foi observado; e V) conclusão: síntese do ocorrido. Além
disso, deve-se responder sinteticamente aos quesitos,
preferencialmente utilizando-se os termos: sim, não ou sem
elementos.

B O perito não deve entrar no mérito da causa, imputando ao
réu, ou a qualquer pessoa, a culpa criminal. Sua função é
analisar os fatos à luz de seu conhecimento científico,
respondendo aos quesitos (perguntas) formulados.

C O prazo para elaboração da perícia é de cinco dias,
prorrogável em casos excepcionais, a requerimento dos
peritos.

D Havendo divergência entre dois peritos, cada um deverá
responder separadamente os quesitos, cabendo à autoridade
requisitante nomear um terceiro perito para o desempate, se
achar necessário. Se o terceiro perito divergir dos outros dois
peritos, a autoridade poderá mandar proceder novo exame por
outros peritos.

QUESTÃO 22

Tendo ainda o texto como referência, assinale a opção incorreta

acerca de corpo de delito, perícia e exame de corpo de delito.

A Quesitos são perguntas objetivas a serem respondidas pelos
peritos. A autoridade (requisitante do exame) e as partes
poderão formular quesitos até o ato da diligência. Na fase
policial, o indiciado não tem direito à elaboração dos
quesitos.

B Será elaborado laudo complementar em duas situações: no
caso de inobservância de formalidades, quando houver
omissões, obscuridades ou contradições; e, na hipótese de
lesão corporal de natureza grave, quando a vítima estiver
incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

C O juiz de direito deve se ater à conclusão pericial. Quando
contrariar uma prova técnica como a pericial, sempre deverá
fundamentar suas decisões.

D A figura do assistente técnico do perito não está prevista na
perícia criminal, sendo restrita às perícias da área cível.

QUESTÃO 23

O delegado deve solicitar exame pericial para

A verificação de conjunção carnal para comprovar adultério.
B verificação de conjunção carnal para comprovar sedução.
C verificação de conjunção carnal em rapaz de 14 anos, vítima

de estupro.
D constatação de doença sexualmente transmissível.

QUESTÃO 24

Não são vestígios do ato libidinoso diverso de conjunção carnal

A rágades e presença de líquido seminal na cavidade anal.
B presença de pêlo com perfil genético diferente em região

pubiana e marca de mordedura em área erógena.
C hímen cribiforme e gravidez.
D equimoses justapostas, semi-lunares com concavidades

concêntricas, diametralmente opostas, no quadrante superior
externo da mama direita.

QUESTÃO 25

Identidade é o conjunto de características apresentadas
por um indivíduo que o torna único. A identificação médico-legal
pode ser realizada em um indivíduo vivo ou em cadáver, inteiro,
espostejado ou reduzido a ossos. A identificação policial ou
judiciária, por sua vez, utiliza a bertilhonagem e a papiloscopia.

Assinale a opção incorreta acerca da identificação médico-legal.

A Na identificação médico-legal, são considerados os seguintes
parâmetros: idade, sexo, raça, estatura e peso, pois, partindo-
se do geral, chega-se ao particular, ao indivíduo.

B Características ocasionais, tais como a presença de tatuagens,
calos de fraturas ósseas e próteses dentárias, ósseas ou de
outros tipos, não possuem valor para a antropologia forense.

C Medidas de dimensões de ossos longos e comparações com
tabelas podem dar idéia da estatura de indivíduos quando
vivos.

D Em relação ao sexo, pode-se considerar masculina uma pelve
que apresenta ângulo suprapúbico inferior a setenta graus.

QUESTÃO 26

O corpo de uma jovem de 16 anos de idade foi encontrado
na cena do crime, em uma floresta tropical, em decúbito ventral.
Na região occipital, havia sinais de Benassi e de Werkgaertner.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

A Nesse caso, pode-se inferir que houve execução com tiro à
queima-roupa.

B A ferida observada na referida jovem era do tipo pérfuro-
contundente.

C Se a jovem foi encontrada com temperatura cadavérica igual
à do ambiente, e apresentava rigidez cadavérica desfeita,
mancha verde abdominal restrita à região do flanco direito e
livores cadavéricos em placa, fixos na face ventral, sua morte
deve ter ocorrido há mais de 12 h e a menos de 48 h.

D Provavelmente, a vítima também apresenta marcas de
Jellineck no cérebro.
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QUESTÃO 27

Em relação aos tipos de feridas, assinale a opção correta.

A As feridas típicas de entrada de projétil de arma de fogo
possuem aspecto regular, circular e bordas para dentro, halo
de equimose e enxugo, zona de tatuagem e cone de
esfumaçamento, já as de saída sempre possuem aspecto
irregular e bordas para fora.

B Uma ferida corto-contundente, que possui causa de
escoriação, pode ser produzida por ponta de canivete.

C Em relação à ferida punctória, foi estabelecido por Langer
que instrumentos perfurantes causam feridas semelhantes às
causadas por instrumentos de dois gumes. Filhos, por sua vez,
estabeleceu que, nas regiões de cruzamentos de muitas fibras,
a ferida toma forma irregular de quadrilátero, triângulo ou
seta.

D Via de regra, instrumento cortante produz ferida incisa,
instrumento perfurante produz ferida punctória e instrumento
contundente produz ferida contusa. Feridas lacerantes não se
enquadram entre as formas básicas de feridas.

QUESTÃO 28

Em casos de desastres de massa ou acidentes com
múltiplas mortes, são necessárias providências adicionais, além
das rotineiramente realizadas nos serviços médico-legais. Essas
providências devem, preferencialmente, estar previstas em planos
de contingência que preconizem a segurança física pessoal e de
instalações, o provimento extraordinário de meios e recursos
adicionais, e o bloqueio de acesso ao local de perícia de partes
interessadas no resultado, de curiosos, da imprensa, entre outros.
Geralmente essas ações são imprescindíveis para a preservação
das provas e da confidencialidade de informações constantes nos
laudos, da integridade, da privacidade e do respeito ao luto dos
parentes e dos bens espirituais e materiais envolvidos.

Tendo o texto como referência inicial, assinale a opção correta
acerca de eventos com múltiplas mortes.

A A coleta de impressões digitais dos cadáveres tornou-se
desnecessária devido ao avanço da identificação por DNA.

B O enterro em vala comum é medida extrema, que deve ser
evitada a qualquer custo. Essa medida assinala a incapacidade
gerencial da nação como um todo e dos operadores das ações
do Estado em particular, contraria os princípios humanísticos,
traz conseqüências sociais extremamente negativas e faz que
o episódio fique eternamente maculado na história.

C Em uma situação de fatalidade coletiva e diante das pressões
para “liberação dos corpos”, deve-se proceder à entrega dos
cadáveres às funerárias contratadas pelo responsável pelo
desastre, visando ao rápido enterro, antes da putrefação, e,
oportunamente, estabelecer a causa da morte, preencher as
declarações de óbito e confeccionar os laudos periciais.

D No sentido de agilizar o trabalho, deve-se solicitar aos
auxiliares de perícia que dispam e lavem os cadáveres, antes
de qualquer exame.

QUESTÃO 29

Sobre casamentos, assinale a opção incorreta.

A O casamento pode sofrer impedimentos, nulidades e
anulabilidades.

B O adotado está impedido de casar com a filha do adotante.
C É nulo o casamento contraído por cônjuge sobrevivente com

o condenado pelo homicídio do consorte.
D É nulo o casamento de quem não completou a idade mínima

para casar e do incapaz de consentir ou manifestar.

QUESTÃO 30

Em uma necropsia médico-legal de mulher adulta é
indispensável a

A verificação de gravidez, preferencialmente através da abertura
do útero, quando em idade fértil.

B coleta de sangue para alcoolemia.
C procura de corpo estranho por radiografia.
D realização de fotodocumentação.

QUESTÃO 31

Os fenômenos cadavéricos, que ocorrem no decorrer do tempo,
obedecem a padrões seqüenciais mais ou menos constantes, a
depender de certas circunstâncias. Acerca desses fenômenos,
assinale a opção incorreta.

A Se a morte ocorreu há minutos, pode-se observar ausência de
tônus, pupilas dilatadas, perda se sêmen, urina e fezes, e
imobilidade, especialmente dos movimentos respiratórios.

B Os livores hipostáticos são manchas vinhosas que se formam
nas posições de declive do corpo, devido à deposição de
sangue e à ação da gravidade, não estando relacionados a
possíveis agressões.

C A rigidez muscular ocorre mesmo quando o cadáver não foi
submetido a qualquer esforço físico nos momentos prévios à
morte.

D A putrefação cadavérica varia de velocidade em função da
temperatura. A fase de esqueletização do período de
putrefação cadavérica se caracteriza por posição de atitude de
boxeador e face vultosa, com protrusão de língua e dilatação
de saco escrotal.

QUESTÃO 32

Assinale a opção incorreta.

A O relato de dor, dependendo do tempo de duração,
caracteriza-se tanto como lesão corporal leve quanto grave,
dependendo da incapacidade causada ao periciando.

B Exames para verificação de incidentes de sanidade mental e
de dependência toxicológica são atos processuais criminais
determinados pelo juiz ao psiquiatra forense. Esses exames
têm o objetivo de estabelecer o real estado do réu ao tempo
do delito, sendo defeso o atendimento, pelo perito, de
solicitação feita diretamente pela parte ou por seu
representante legal para a realização desses exames nos foros
criminais.

C Para fins de licença e aposentadoria, aplica-se, no foro
administrativo, público ou privado, a psicopatologia forense
para definição da capacidade mental. 

D A verificação da veracidade do testemunho ou da confissão,
nos diversos foros, também é objeto da psicopatologia
forense.
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QUESTÃO 33

Com relação à análise toxicológica da cocaína e de outras
substâncias entorpecentes, assinale a opção incorreta.

A A cocaína é um excitante do sistema nervoso central (SNC).
B A meia-vida da cocaína é de cerca de seis horas, sendo mais

eficiente, para fins médico-legais, a pesquisa de seu
metabólito, a benzoilecognina.

C O uso de crack associado à ingestão de álcool pode ser
demonstrado por análise toxicológica por meio da pesquisa da
coca-etileno.

D O exame clínico é soberano para a verificação do uso de
substância que provoca dependência, podendo ser preterida a
verificação do exame laboratorial.

QUESTÃO 34

As condições individuais que modificam efeitos de venenos não

incluem

A peso, idade, sexo, estado de hidratação e sonolência.
B qualidade do xenobiótico e qualidade do toxicante.
C idiossincrasia, alergia e hábito.
D mitridização, tolerância, anafilaxia e doença.

QUESTÃO 35

Em relação à toxicologia, assinale a opção incorreta.

A O aldicarb, substância inseticida do grupo dos carbamatos, é
fonte freqüente de intoxicação letal. Essa substância, vendida
ilegalmente com o nome popular de chumbinho, é utilizada
clandestinamente como raticida.

B As substâncias psicotrópicas comuns no Brasil incluem a
maconha, a cocaína, as anfetaminas, os benzodiazepínicos e
os fenobarbitais, sendo mais raras as ocorrências de uso de
derivados do ácido lisérgico e de opiáceos.

C O valor considerado limítrofe para a alcoolemia, segundo o
Código Brasileiro de Trânsito, é 0,5 g/L.

D O álcool, apesar de inicialmente causar euforia e desinibição
em certas pessoas, é um depressor do SNC, enquanto o
MDMA (êxtase) é um excitante do SNC, possuindo ação
antagônica à do álcool.

QUESTÃO 36

Assinale a opção incorreta com relação à infortunística.

A Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho, a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho
do segurado especial, pelo trabalhador avulso, provocando
morte, lesão corporal ou perturbação funcional, com perda ou
redução, temporária ou permanente, da capacidade para o
trabalho.

B O trabalho não gera, por si, um risco próprio, logo, o
estabelecimento de vínculo de causalidade entre o trabalho e
a lesão, disfunção ou doença do trabalhador não é de interesse
da perícia.

C Metassimulação, pré-simulação, dissimulação e
parassimulação são artifícios usados, por motivos escusos,
como objetivo de ludibriar o examinador forense,
especialmente em perícias trabalhistas.

D Os exames médicos-periciais, em caso de acidente de
trabalho, têm por finalidade assegurar administrativamente ao
acidentado do trabalho auxílio-doença, auxílio-acidente ou
aposentadoria por invalidez.

QUESTÃO 37

Uma jovem de 17 anos de idade, durante a primeira
gestação, foi encontrada morta em sua cama, pela manhã.
Havia feito consulta de pré-natal em centro de saúde perto de
sua residência uma semana antes. No cartão da gestante
constavam as seguintes informações: pressão arterial
130 mmHg × 90 mm Hg, palidez de pele, mucosa leve e edema
de membros inferiores. 

Quanto a essa situação hipotética, assinale a opção incorreta.

A Pode-se concluir que houve erro médico, tipificado como
homicídio culposo, isto é, sem a intenção de matar, cometido
pelo responsável pelo atendimento ambulatorial no centro de
saúde, que não diagnosticou a doença hipertensiva específica
da gravidez.

B Se for encontrada degeneração gordurosa hepática, a causa da
morte pode estar relacionada à eclâmpsia.

C Caso haja líquido amniótico de aspecto hemorrágico, pode-se
atribuir o diagnóstico de causa da morte ao descolamento
prematuro da placenta.

D Outras causas de óbito, não-relacionadas com a gravidez,
devem ser pesquisadas, como ruptura de aneurismas cerebrais
e intoxicação exógena.

QUESTÃO 38

Os exames histopatológicos e laboratoriais são indispensáveis à
complementação das perícias realizadas no vivo e no morto. Em
relação aos exames complementares, assinale a opção incorreta.

A Ao se examinar um cadáver durante uma necropsia médico-
legal, só se justifica a coleta de material para exame
laboratorial se, na cidade onde está sendo realizada, houver
laboratório que possibilite a análise, porque o envio de
material para outro centro quebra, ou não assegura, a
preservação da cadeia de custódia de vestígios, anulando
qualquer conclusão sobre o material.

B Os exames laboratoriais são realizados em fluidos, tecidos
orgânicos e manchas, visando ao diagnóstico de gravidez, à
investigação de vínculo genético, à verificação de contágio
venéreo, à identificação da natureza de substâncias orgânicas
e à análise quantitativa e qualitativa das mais diversas
substâncias, desde drogas que provocam dependência até
substâncias envenenantes e tóxicas.

C Em um cadáver feminino, com lesões externas anais que
levem à suspeita de ocorrência de ato sexual prévio,
concomitante ou posterior ao falecimento, é necessária a
coleta de material para pesquisa de espermatozóide, presença
de PSA ou outros corpos estranhos.

D Os exames histopatológicos têm as seguintes finalidades:
estabelecer o diagnóstico diferencial entre lesões intra-vitam

e post-mortem e entre morte súbita e morte agônica, além de
determinar a existência de alterações teciduais relacionadas
às doenças e às causas de morte, podendo diferenciar morte
violenta e natural, em vários casos.
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QUESTÃO 39

Em relação à genética forense, e assinale a opção incorreta.

A A análise química comparativa entre o DNA colhido do
suspeito de crime e o colhido no corpo de delito, ou na cena,
é possível graças à invenção da PCR (polimerase chain

reaction ou reação em cadeia de polimerase), que possibilita
a ampliação e a reprodução de uma ínfima quantidade de
fragmentos de moléculas de DNA.

B  Por se tratar de células haplóides, isto é, com metade do
número de cromossomos da espécie, espermatozóides
colhidos na vagina da vítima não permitem, por análise de
DNA, a identificação precisa do autor de crime de estupro. 

C O confronto de um material biológico colhido na cena de
crime com o material do suposto criminoso não precisa ser
comparado ao material de seu pai e de sua mãe, porque, para
identificação criminal por técnica de DNA, não é necessária
a análise do trio composto por pai, mãe e filho.

D Não é possível a distinção entre gêmeos univitelinos, por
análise de DNA por PCR, com a técnica de STR (short

tandem repeat), porque, nesses casos, os dois apresentam o
mesmo genótipo, embora não o mesmo fenótipo.

QUESTÃO 40

Quanto à realização do exame pericial, assinale a opção correta.

A Ninguém é obrigado a submeter-se à realização da perícia ou
a fornecer material para confronto, sob o fundamento de que
ninguém é obrigado a fazer prova contra si.

B O perito não deve dar motivos para discutirem seu laudo ou
envolver-se em polêmica, e, portanto, desagradar às
autoridades de sua região. Logo, deve evitar assinalar em seus
laudos as lesões observadas durante os exames cautelares,
especialmente quando o examinado tiver sido preso ou
houver passado por quartéis e delegacias.

C O perito deve ser fiel à entidade à qual pertence e colaborar
na elucidação dos crimes. Em regime excepcional, o perito
pode, no exercício de seu mister, deixar de assinalar no laudo
o que viu, pois, algumas vezes, o acusado pode ser lesionado
na elucidação criminal ao recusar-se a fornecer informações
esclarecedoras. Nesse caso, o sigilo deve prevalecer.

D Quando o periciando não se dispuser a colaborar ou a realizar
o exame, o perito deve usar de sua experiência e realizar o
exame de maneira sutil, discreta, subjetiva, sem
constrangê-lo.


