RASCUNHO

LEIA AS INSTRUÇÕES:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 60 questões objetivas sem falha ou repetição..
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito
proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão: a
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura e impressão digital.
O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (QUATRO HORAS).
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
após decorridas 2 (duas) horas do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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02. O conteúdo global do Texto 1 pode ser sintetizado

LÍNGUA PORTUGUESA

pelas seguintes palavras-chave:

TEXTO 1

A)
B)
C)
D)
E)

Uma língua, múltiplos falares
No Brasil, convivemos não somente com várias
línguas que resistem, mas também com vários jeitos de
falar. Os mais desavisados podem pensar que os mineiros,
por exemplo, preferem abandonar algumas palavras no
meio do caminho quando perguntam “ôndôtô?” ao invés de
“onde eu estou?”. Igualmente famosos são os “s” dos
cariocas ou o “oxente” dos baianos. Esses sotaques ou
modos de falar resultam da interação da língua com uma
realidade específica, com outras línguas e seus falantes.
Todas as línguas são em si um discurso sobre o
indivíduo que fala, elas o identificam. A língua que eu uso
para dizer quem eu sou já fala sobre mim; é, portanto, um
instrumento de afirmação da identidade.
Desde suas origens, o Brasil tem uma língua
dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos
portugueses, o território brasileiro já era multilíngue.
Estimativas de especialistas indicam a presença de cerca
de mil e duzentas línguas faladas pelos povos indígenas. O
português trazido pelo colonizador tampouco era uma
língua homogênea. Havia variações, dependendo da região
de Portugal de onde ele vinha.
Há de se considerar também que a chegada de
falantes de português acontece em diferentes etapas, em
momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo,
por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de
portugueses com índios e, além dos negros da África,
vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com
suas línguas. Daí que na mesma São Paulo podem-se
encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniram
Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque
típico de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado erre
retroflexo, aquele erre dobrado que, junto com a letra i,
resulta naquele jeito de falar “cairne” e “poirta” característico
do interior de São Paulo.
Independentemente dessas peculiaridades no uso
da língua, o português, no imaginário, une. Na verdade, a
construção das identidades nacionais modernas se baseou
num imaginário de unidade linguística. É daí que surge o
conceito de língua nacional, língua da nação, que
pretensamente une a todos sob uma mesma cultura. Esta
unidade se constitui a partir de instrumentos muito
particulares, como gramáticas e dicionários, e de
instituições como a escola.
No Brasil, hoje, o português é a língua oficial e
também a língua materna da maioria dos brasileiros.
Entretanto, nem sempre foi assim.

03. Analise as informações apresentadas a seguir.
1)

3)

4)

Estão em consonância com o Texto 1 as informações:
A)
B)
C)
D)
E)

uma função:
A)
B)
C)
D)
E)

D)
E)

publicitária.
lúdica.
instrucional.
didática.
literária.

05. “A língua que eu uso para dizer quem eu sou já fala
sobre mim; é, portanto, um instrumento de afirmação
da identidade.” Nesse trecho, o termo destacado tem a
função de explicitar uma relação semântica de:
A)
B)
C)
D)
E)

causalidade.
condição.
explicação.
consequência.
conclusão.

06. “Os mais desavisados podem pensar que os mineiros,

antecipar que ele trata:

C)

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

04. O Texto 1 caracteriza-se por cumprir, prioritariamente,

01. Desde o título, o leitor do Texto 1 tem elementos para

B)

Foi a partir da chegada dos portugueses ao Brasil
que o nosso país passou a caracterizar-se como
um país multilíngue.
Um dos fatores que contribuíram para a
multiplicidade de falares no Brasil foi a vinda de
falantes de português em diferentes momentos
históricos.
A heterogeneidade de falares é uma
característica do português brasileiro, uma vez
que os portugueses falavam uma língua bastante
homogênea quando aqui chegaram.
Além da escola, alguns instrumentos, como
gramáticas e dicionários, contribuem para que
nós, brasileiros, imaginemos que temos unidade
linguística.

2)

Patrícia Mariuzzo. Disponível em:
http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=219.
Acesso em 09/05/2012. Excerto adaptado.

A)

Brasil; sotaques; índios.
língua portuguesa; falares; variedades.
colonização; sotaques; portugueses.
português; índios; negros.
língua portuguesa; Brasil; São Paulo.

por exemplo, preferem abandonar algumas palavras
no meio do caminho”. Com o termo destacado o autor
quis indicar:

da importância da língua portuguesa como
instrumento de afirmação da identidade.
da herança linguística deixada por diferentes
povos na cidade de São Paulo.
de como a língua portuguesa, como qualquer
outra língua, apresenta variedades.
do forte sotaque que caracteriza falantes de
algumas regiões, como o do mineiro.
da diversidade de povos indígenas que
habitavam o Brasil antes da colonização.

A)
B)
C)
D)
E)

possibilidade.
previsibilidade.
permissão.
obrigatoriedade.
dúvida.
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TEXTO 2

07. “No Brasil, hoje, o português é a língua oficial e
também a língua materna da maioria dos brasileiros.”
Sobre esse trecho, analise as proposições a seguir.
1)

Claramente, a afirmação que nele se faz está
localizada espacialmente.
As expressões “língua oficial” e “língua materna”
são dadas como sinônimas.
Ele autoriza o leitor a concluir que, no Brasil, nem
todos os habitantes falam português.
Há marcas explícitas de localização temporal.

2)
3)
4)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

08. “Estimativas de especialistas indicam a presença de
cerca de mil e duzentas línguas faladas pelos povos
indígenas.” O sentido global desse trecho está mantido
em:
A)

B)

C)
D)
E)

Especialistas têm a expectativa de que os
povos de origem indígena sejam perto de mil e
duzentos.
A previsão de especialistas é estimada em
mais de mil e duzentas línguas indígenas
faladas.
As mil e duzentas línguas faladas pelos povos
indígenas foram contadas por especialistas.
Havia aproximadamente mil e duzentas línguas
faladas pelos índios, calculam os especialistas.
A presença de especialistas entre os povos
indígenas indica que estes falavam perto de mil
e duzentas línguas.

Imagem disponível em: descomplicandoared.blogspot.com. Acesso
em 09/05/2012.

10. O Texto 2 pode ser utilizado para ilustrar a seguinte
informação do Texto 1:
A)

09. Assinale a alternativa na qual as regras da regência

B)

verbal foram atendidas.
A)
B)
C)
D)
E)

C)

Nem prestamos atenção na diversidade de
línguas das quais convivemos.
As diversas formas para as quais as línguas
resultam identificam os falantes.
Os falares variam tanto quanto as línguas às
quais eles se originaram.
Não se conhecem claramente todos os fatores
aos quais as línguas dependem para variar.
São válidos os argumentos nos quais o autor
se baseou para defender a diversidade de
falares.

D)

E)

“Igualmente famosos são os “s” dos cariocas
ou o “oxente” dos baianos.”
“Esses modos de falar resultam da interação da
língua com uma realidade específica.”
“Daí que na mesma São Paulo podem-se
encontrar modos de falar distintos”.
“O português é a língua oficial e também a
língua materna da maioria dos brasileiros.
Entretanto, nem sempre foi assim.”
“A construção das identidades nacionais
modernas se baseou num imaginário de
unidade linguística.”
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13. Analise as seguintes proposições, acerca do sistema

Noções de Informática

operacional Windows XP.
1) A barra de tarefas mostra quais as janelas estão
abertas neste momento, mesmo que algumas
estejam minimizadas ou ocultas sob outra janela,
permitindo, assim, alternar entre essas janelas ou
entre programas com rapidez e facilidade.
2) No Windows Explorer, você pode ver a hierarquia
das pastas em seu computador e todos os arquivos
e pastas localizados em cada pasta selecionada.
Ele é composto de uma janela dividida em dois
painéis: o painel da esquerda é uma árvore de
pastas hierarquizada que mostra todas as unidades
de disco, a Lixeira, a área de trabalho ou Desktop;
o painel da direita exibe o conteúdo do item
selecionado à esquerda e funciona de maneira
idêntica às janelas do Meu Computador.
3) Em versões modernas do Windows é possível
obter uma outra formatação que serve tanto para o
Meu Computador quanto para o Windows Explorer,
que é você poder escolher se deseja ou não exibir,
do lado esquerdo da janela, um painel que mostra
as tarefas mais comuns para as pastas e links que
mostram outras partes do computador. Isto não é
possível no Windows XP.
4) Você pode renomear vários arquivos de uma vez
só no Windows Explorer, selecionando os arquivos
que deseja renomear e clicando com o botão
direito do mouse em um deles para renomeá-lo.
Todos
os
outros
serão
renomeados
automaticamente com o mesmo nome, mas
numerados em sequência.

11. No que concerne aos níveis de memória, considere as
proposições abaixo.
1)

Registrador é de tamanho menor que 1Kb,
tecnologia BICMOS, tempo de acesso (ns) 2-5,
largura de banda(Mb/s) 4000-32.000 e é gerido
pelo Compilador.
Memória Principal é de tamanho menor que 1G,
tecnologia DRAM, tempo de acesso (ns) 80-400,
largura de banda(Mb/s) 400-2000 e é gerida pelo
Sistema Operacional.
Memória Cache é de tamanho menor que 4Mb,
tecnologia SRAM, tempo de acesso (ns) 3-10,
largura de banda(Mb/s) 800-5000 e é gerida pelo
Hardware.
Memória Secundária é de tamanho maior que
1Gb, tecnologia Óptico/Magnético, tempo de
acesso (ns) 5.000.000, largura de banda(Mb/s) 432 e é gerida pelo Sistema Operacional ou
usuário.

2)

3)

4)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

12. Acerca das noções básicas de operação de
microcomputadores
proposições abaixo.

em

rede

local,

analise

as

1)

O Hub (difusor) é um equipamento utilizado para
interligar elementos dentro de uma mesma rede e
quando um nó envia um pacote para um outro,
passa primeiro pelo hub que repassa o pacote
apenas para o nó destinatário.

2)

Ethernet é a tecnologia mais comum para LANs. O
nó usa de placa (ou interface) de rede Ethernet
para se conectar à rede e utiliza cabos de par
trançado. Aceita as topologias de barramento ou
estrela.

3)

Roteadores permitem a comunicação entre
diferentes
redes,
encaminham
mensagens
(pacotes) e convertem protocolos. Integram LANs
heterogêneas, que podem resultar na formação de
uma WAN com acesso à Internet, com base nos
protocolos da arquitetura TCP/IP.

4)

Um servidor DNS (Domain Name Service) permite
identificar os endereços IP de usuários e
servidores da Internet, por meio da associação de
um conjunto de números com domínios.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
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14. Acerca do uso de arquivos e pastas no Windows 7,

16. Acerca das funcionalidades do MicroSoft Excel 2007,

analise as seguintes afirmativas sobre o ato de se
arrastar um arquivo com o mouse, de uma pasta para
outra.
1)

analise as proposições abaixo.

Se a operação ocorre com a tecla CTRL
pressionada, o resultado é uma cópia (copiar e
colar), independente da unidade de origem e de
destino.
Se a operação ocorre com a tecla SHIFT
pressionada, o resultado é uma movimentação
(recortar e colar), independente da unidade de
origem e de destino.
Se a operação ocorre com a tecla CTRL+SHIFT
pressionadas simultaneamente ou ocorre apenas
com a ALT pressionada, o resultado é a criação
de um atalho para o item arrastado.
Se nenhuma tecla for pressionada, o resultado é
uma movimentação (recortar e colar), se a
unidade de origem e de destino forem distintas;
ou uma cópia (copiar e colar), se origem e
destino estiverem na mesma unidade.

2)

3)

4)

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

2)

A Alça de Preenchimento está localizada no canto
inferior da célula ativa.Arrastando-a, podemos
preencher
rapidamente
o
conteúdo
das
célulasvizinhas com: o mesmo valor, valores
sequenciais (usando o Ctrl), padrões sequenciais
(mês, ano, etc., selecionando-se mais de um
célula) e fórmulas.

3)

Para inserir um gráfico, selecione a área com os
dados que deseja apresentar nele. Selecione,
inclusive, os dados que serão apresentados como
legenda e como gráfico.

4)

O atalho para transformar um número em forma
percentual é Ctrl + Shift + %.

17. Acerca das funcionalidades do MicroSoft Powerpoint

15. A nova interface de usuário, que substitui os menus e

2007, analise as proposições abaixo.

barras de ferramentas, no MS Office Word 2007, é a
Faixa de Opções ou Friso (The Ribbon), que consiste
de guias organizadas ao redor de situações ou objetos
específicos e pode hospedar um conteúdo mais rico
incluindo botões, galerias e caixas de diálogo. Analise
as seguintes proposições sobre o conteúdo do Friso.
1) O Botão do Office – Agrupa muitas funcionalidades
que antes se encontravam no menu Arquivo das
versões anteriores do Word: Novo, Abrir, Salvar,
Salvar como, Imprimir etc.
2) Guia Correspondências – Traz diversos modos de
compatibilidade, correspondendo a cada versão
antiga do Word, bem como processadores de
textos de outros fabricantes, tais como o
OpenOffice.
3) Guia Desenvolvedor – Pode ser ativado a partir do
menu de Personalização do Word. Agrupa
funcionalidades relacionadas com a criação e
gestão de macros.
4) Guia Revisão: Agrupa os comandos de correção
ortográfica e gestão de alterações.

1)

Executando-se uma apresentação, pode-se
circular, sublinhar, desenhar setas ou fazer outras
marcações nos slides, a fim de enfatizar um ponto
ou mostrar uma conexão.

2)

Se quisermos alterar a ordem de vários slides em
uma apresentação, devemos selecionar Organizar
na guia Início e reorganizar os slides na ordem
desejada.

3)

É possível executar uma apresentação em dois
monitores, usando o modo de exibição do
Apresentador, permitindo, por exemplo, que o
público não veja as anotações do orador e você as
utilize como um script para sua apresentação.

4)

Em sua configuração padrão, o recurso SmartArt é
utilizado para inserir elementos gráficos para
comunicar informações visualmente.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

O Microsoft Office Excel 2007 apresenta um
excelente recurso para a criação de gráficos com
uma guia Gráficos cheia de recursos e um
assistente orienta o usuário a construir um gráfico.

Estão corretas:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2 e 4, apenas.
E) 1, 2 e 3, apenas.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1)

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

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

Concurso Público – Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos - NUCEPE / CARGO: Perito Médico Legal

6

18. Sobre o navegador Microsoft Internet Explorer 8,

20. Considerando os conceitos básicos de Internet,

analise as proposições abaixo.

assinale a alternativa correta.
A)

1) No Explorer 8 você pode clicar no botão do Modo
de Exibição de Compatibilidade
para exibir sites
que ainda não foram atualizados.
2) A barra de Favoritos permite adicionar feeds, Web
Slices e favoritos à barra de Favoritos para que
você possa ver quando o conteúdo atualizado no
site favorito foi alterado.
3) No Explorer 8 ainda não é possível a utilização de
múltiplas abas para serem utilizadas como páginas
iniciais.
4) A Navegação InPrivate permite que você navegue
na Web sem deixar vestígios no Internet Explorer.
Isso ajuda a impedir que qualquer outra pessoa
que possa estar usando seu computador veja quais
páginas você visitou e o que você procurou na
Web.

B)
C)

D)

E)

Um firewall é um antivírus atualizado que limpa
e protege contra vírus tipo worm.
Os tipos de firewall mais usados são os
AdWare e o Spyware.
Firewall não protege o seu computador contra
um programa “espião” conhecido como “Cavalo
de Troia (trojan horse).
O sistema Windows XP, em nenhuma versão,
vem com firewall, e é preciso instalar algum
firewall como o ZoneAlarm.
Uma função do firewall é gerenciar os
programas que usam a Internet e as portas de
conexão com esta.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

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

19. Acerca

dos procedimentos de segurança na
navegação pela Web com o Microsoft Internet Explorer
8, analise as proposições abaixo.

1) O Filtro do SmartScreen é um recurso no Internet
Explorer que ajuda a detectar sites de phishing. O
Filtro do SmartScreen também pode ajudar a
protegê-lo da instalação de softwares malintencionados ou malwares.
2) O Filtro do SmartScreen é executado em segundo
plano enquanto você navega pela Web, analisando
sites e determinando se eles têm alguma
característica que possa ser considerada suspeita.
3) O Filtro do SmartScreen verifica os sites visitados e
compara com uma lista dinâmica e atualizada de
sites de phishing e sites de softwares malintencionados relatados.
4) O Filtro do SmartScreen também verifica arquivos e
pastas designados pelo usuário, tal como um
antivírus, e compara com a mesma lista dinâmica
de sites de softwares mal-intencionados relatados.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
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23. Acerca da prova pericial, assinale a alternativa correta.

Noções de Direito

A)

21. Acerca da prova, no Processo Penal, assinale a
alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

Na análise da prova, o juiz formará sua convicção
pela livre apreciação da prova produzida,
podendo
fundamentar
sua
decisão
exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação policial.
Na análise de prova, o juiz formará sua convicção
pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório
inquisitorial,
não
podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis
e antecipadas.
No julgamento do processo, o juiz formará sua
convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis
e antecipadas.
No processo penal brasileiro, dado o princípio da
fundamentação, o juiz não pode formar sua
convicção pela livre apreciação da prova
produzida.
A prova da alegação incube à parte que a fizer,
não cabendo ao juiz de ofício determinar a
realização de prova suplementar àquelas
requeridas pelas partes.

B)

C)

D)

E)

24. Acerca da prova pericial em caso de morte violenta,
assinale a alternativa correta.
A)
B)

22. Ainda sobre a prova, no Processo Penal Brasileiro,

C)

assinale a alternativa incorreta.
A)

B)

C)

D)
E)

Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto
ou indireto, podendo supri-lo, porém, a confissão
do acusado.
O exame de corpo de delito somente pode ser
realizado durante o horário de funcionamento dos
serviços judiciários.
Em regra, o exame de corpo de delito deve ser
realizado por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, mas, não havendo perito
oficial, tal prova poderá ser realizada por duas
pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso
técnico, na habilitação relacionada com a
natureza do exame.
Em regra, o exame de corpo de delito deve ser
realizado por perito oficial, portador de diploma
de curso superior, mas, na falta de perito oficial, o
exame deve ser realizado por duas pessoas
idôneas, portadoras de diploma de curso superior
preferencialmente na área específica, dentre as
que tiverem habilitação técnica relacionada com a
natureza do exame.
O exame de corpo de delito somente pode ser
realizado por perito oficial.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas
do processo, as provas ilícitas, assim entendidas
as obtidas em violação a normas constitucionais
ou legais.
Não são também inadmissíveis as provas
derivadas das provas ilícitas, quando evidenciado
o nexo de causalidade entre umas e outras.
As provas derivadas de provas ilícitas são
inadmissíveis, salvo quando não evidenciado o
nexo de causalidade entre umas e outras, ou
salvo quando as derivadas puderem ser obtidas
por uma fonte independente daquelas provas
ilícitas.
Nem toda prova trazida ao processo judicial é
considerada lícita.
A prova produzida em processo administrativo
(extrajudicial) também
está passível de
invalidação.

D)

E)

A autópsia será feita pelo menos vinte e quatro
horas depois do óbito.
Não sendo possível o exame de corpo de delito,
por haverem desaparecido os vestígios, a prova
testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
Nos casos de morte violenta, bastará o simples
exame externo do cadáver, quando houver
infração penal que apurar.
Nos casos de morte violenta, a autópsia é
dispensada, quando a constatação do crime se
dá em flagrante.
Em hipótese alguma a prova testemunhal poderá
suprir a falta do exame de corpo de delito.

25. Assinale a alternativa correta acerca das entidades
que compõem a Administração Pública.
A)

B)

C)

D)
E)

As fundações públicas, diferentemente das
autarquias, integram a Administração Pública
Direta.
As autarquias, diferentemente das fundações
públicas, integram a Administração Pública
Direta.
Diferentemente das empresas públicas e
sociedades de economia mista, as autarquias e
fundações públicas, por terem personalidade
jurídica de direito público, integram a
Administração Pública Direta.
As empresas públicas integram a Adminstração
Pública Direta.
As empresas públicas integram a Administração
Pública Indireta.
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26. Acerca da personalidade jurídica dos entes da

29. Acerca da nacionalidade, assinale a alternativa

Administração Direta, assinale a alternativa incorreta.

correta.

A)

A)

B)
C)

D)
E)

A União Federal é pessoa jurídica de direito
internacional.
O Distrito Federal tem personalidade jurídica.
Os Estados, integrantes da República Federativa
do Brasil, têm personalidade jurídica de direito
público interno.
A União Federal é pessoa jurídica de direito
público interno.
Os Municípios são pessoas jurídicas de direito
público interno.

B)

C)

27. Acerca dos crimes contra a Administração Pública, é
correto afirmar que:
A)

B)

C)

D)
E)

abandonar cargo público não é crime, mas tal
conduta acarreta a perda do cargo e da
respectiva remuneração.
a corrupção passiva não está tipificada como
crime no Código Penal em vigor, figurando
apenas como falta funcional grave, punível com
demissão, a bem do serviço público.
a corrupção ativa não está tipificada como crime
no Código Penal em vigor, mas constitui falta
funcional grave, punível com demissão.
prevaricação, segundo o Código Penal em vigor,
equipara-se à condescendência criminosa.
abandonar cargo público, fora dos casos
permitidos em lei, é crime contra a Administração
Pública.

D)

E)

30. Acerca dos direitos políticos, assinale a alternativa
correta.
A)
B)
C)

28. Acerca da Administração Pública Indireta, assinale a
alternativa correta.

D)

A)

E)

B)

C)

D)

E)

os nascidos na República Federativa do Brasil,
mas de pais estrangeiros, não são considerados
brasileiros, mesmo que os pais não estejam a
serviço do país de origem.
os nascidos na República Federativa do Brasil, se
um dos pais for estrangeiro, sendo o outro
brasileiro,
são
considerados
brasileiros
naturalizados.
os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a
residir na República Federativa do Brasil e optem,
em qualquer tempo, depois de atingida a
maioridade, pela nacionalidade brasileira, são
brasileiros natos.
os nascidos no estrangeiro, ainda que de pais
brasileiros,
são
considerados
brasileiros
naturalizados.
a lei pode estabelecer, ainda que a Constituição
não as preveja, distinções de tratamento jurídico
entre brasileiros natos e naturalizados.

As sociedades de economia mista, por se
tratarem de pessoas jurídicas de direito privado,
integrando a Administração Pública Indireta, não
estão submetidas à regra da obrigatoriedade de
realizarem licitações para a contratação de obras
e serviços.
Tanto as empresas públicas como as sociedades
de economia mista, ambas integrantes da
Administração Pública Indireta, estão obrigadas à
regra da realização de licitações para contratação
de obras e serviços.
Somente as empresas públicas, no âmbito da
Administração Pública Indireta, estão obrigadas a
observar a regra da realização de licitações para
a contratação de obras e serviços.
Somente as autarquias públicas, no âmbito da
Administração Pública Indireta, estão obrigadas a
observar a regra da exigência do concurso
público para o provimento dos cargos efetivos.
As fundações públicas, no âmbito da
Administração Indireta, não estão sujeitas às
regras da obrigatoriedade de realizar licitações
para contratação de obras e serviços, nem da
realização de concurso público para provimento
de seus cargos efetivos.

O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para maiores de dezesseis anos.
O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para maiores de sessenta e cinco anos.
O alistamento e o voto são facultativos para
maiores de 18 e menores de 21 anos.
O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para maiores de setenta anos.
O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de sessenta anos.
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32. A Lei nº 11.690, de 9 junho de 2008, estabelece que o

Conhecimentos Específicos

exame de corpo de delito e outras perícias serão
realizados por perito oficial, portador de diploma de
curso superior, facultando ao Ministério Público, ao
assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e
ao acusado a formulação de quesitos e indicação de
assistente técnico. A esse respeito, assinale a
alternativa correta.

31. José foi detido em flagrante às 2300 horas do sábado,
feriado de Tiradentes, ao atirar em Manoel e
confessou que o motivo foi dívida não ressarcida. O
Delegado determinou a sua detenção o encaminhado
para prisão, alegando que já tinha o flagrante, a
confissão do detido e era tarde da noite de um feriado.
Determinou que na manhã da segunda feira seguinte o
detido deveria ser conduzido para o Instituto Médico
Legal da cidade para exame de corpo de delito. A
conduta do Delegado foi correta?
A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)

C)

Sim, pois já tinha a confissão e flagrante,
estando o detido custodiado pela Autoridade
Policial que tem fé de ofício.
Não, pois o art. 158 do Código de Processo
Civil (CPP) diz que o "exame de corpo de delito
pode ser realizado a qualquer dia, a qualquer
hora e em qualquer lugar".
Não, pois o art. 158 do CPP diz que quando a
infração deixar vestígios será indispensável o
exame do corpo de delito, direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado e
o tempo decorrido entre a detenção e o exame
pericial poderá não mostrar lesões fugazes ou
outras que tenham sido produzidas (dolosas ou
auto-infringidas) após sua detenção.
Sim, pois os Institutos de Medicina Legal só
funcionam nos período diurno/noturno nos dias
úteis.
Sim, pois mesmo decorrido tempo entre a
detenção e o exame pericial, o médico legista
tem meios para determinar quando foram
produzidas as lesões porventura encontradas e
qual o meio ou instrumento produtor das
mesmas e se auto-infringidas ou não.

D)

E)

O assistente técnico atuará junto ao Perito
durante toda a execução da perícia.
O assistente técnico atuará a partir de sua
admissão pelo Juiz e após a conclusão dos
exames e elaboração do laudo pelos peritos
oficiais.
O assistente técnico atuará a partir de sua
admissão pelo Juiz e após a conclusão dos
exames e elaboração do laudo pelos peritos
oficiais, podendo opinar durante a realização da
perícia.
O material probatório que serviu de base à
perícia não poderá ser disponibilizado para
exame pelos assistentes, mesmo com a presença
do perito oficial.
O Juiz exigirá do assistente técnico termo de
compromisso de desempenhar sua tarefa bem e
fielmente.

33. No exame do corpo de uma criança foram encontradas
as
seguintes
lesões:
escoriações
crostosas,
equimoses esverdeadas, luxação do ombro direito,
fratura de elementos dentários e marcas ungueais em
torno da boca e do nariz. Neste caso, o tipo de
instrumento utilizado na agressão do menor e a causa
da sua morte foram, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

perfurante e estrangulamento.
contundente e sufocação direta.
cortante e enforcamento.
contundente e sufocação indireta.
cortocontundente e esganadura.

34. Um surfista, após ser ferido por um marginal com um
tiro na cabeça, foi internado com quadro grave de
choque, permanecendo internado por 29 dias. Após
esse período, obteve alta hospitalar, porém
apresentava diminuição definitiva da acuidade visual
total em 40%. Em relação à quantidade do dano,
dizemos que essa lesão é:
A)
B)
C)
D)
E)

leve.
grave.
gravíssima.
seguida de morte.
culposa.
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35. Num terreno baldio, foi encontrado o cadáver de um

Um eletricista da Companhia de Eletricidade, trabalhando
numa linha energizada, recebeu uma descarga elétrica e
caiu de uma altura de três metros, sofrendo um
traumatismo craniano. No hospital, constataram a
existência de um hematoma extradural, que foi drenado. A
vítima permaneceu hospitalizada por mais de uma semana.
Ao final desse período, desenvolveu um quadro de
pneumonia e faleceu com insuficiência respiratória e
septicemia.

homem, com aproximadamente vinte e cinco anos.
Apresentava um ferimento de entrada de projétil de
arma de fogo, exibindo bordas invertidas, orla de
escoriação, halo de enxugo, forma ovalada e, por
baixo da pele, uma área de destruição enegrecida,
escarificada. Os peritos observaram que o corpo
apresentava rigidez cadavérica generalizada, manchas
de hipóstases fixas no dorso, opacificação das córneas
e ausência de mancha verde abdominal. Pode-se,
então, concluir que o disparo foi feito de que maneira?
A)
B)
C)
D)
E)

38. No caso acima, qual a conduta correta do médico de
plantão da enfermaria?

Encostado.
À queima-roupa.
A distância.
Embutido.
Cavitário.

A)
B)

36. Um cadáver é encontrado flutuando nas águas do rio

C)

Parnaíba, apresentando pele anserina, perda de
substância nos pavilhões auriculares, nos lábios e nas
pálpebras e ausência de lesões externas produzidas
por agressão. Ao exame interno, não foram
encontrados sinais de afogamento nem de patologias
que tenham levado à morte. Os exames de laboratório
não evidenciaram substâncias
tóxicas
e o
histopatológico não revelou anormalidades. Pode-se,
então, supor que a morte ocorreu por:
A)
B)
C)
D)
E)

D)
E)

39. Com relação à identificação médico-legal, assinale a
alternativa correta.

asfixia por afogamento.
asfixia por inibição nervosa.
asfixia por monóxido de carbono.
asfixia por sufocação direta.
asfixia por sufocação indireta.

A)

B)
C)

37. Qual combinação de fenômenos cadavéricos abaixo
relacionada nos fornece a certeza de morte real?
A)
B)
C)
D)
E)

Assinar o Atestado de Óbito dando a septicemia
como causa imediata de morte.
Encaminhar o corpo para a realização de perícia
necroscópica no IML, devido à causa básica da
morte.
Encaminhar o corpo para a realização de uma
necropsia no SVO, devido à causa direta da
morte ser natural.
Assinar o Atestado de Óbito dando o TCE como
causa básica da morte.
Assinar o Atestado de Óbito dando a pneumonia
como causa básica de morte.

D)

Rigidez cadavérica e resfriamento.
Parada respiratória e resfriamento.
Imobilidade e rigidez cadavérica.
Parada respiratória e manchas de hipóstases.
Imobilidade e perda da consciência.

E)

O arco senil é o elemento fundamental no exame
do globo ocular, referente à determinação do
sexo.
O exame radiológico dos ossos do carpo tem
pouca importância para a estimativa da idade.
O exame dos dentes representa importante papel
na identificação de vítimas de desastres de
massa.
A pele, os pelos e a estatura fornecem valiosos
subsídios para a estimativa da idade.
O crescimento dos ossos longos cessa primeiro
nas pessoas do sexo masculino.
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C)

40. Um paciente de 78 anos, com aterosclerose
cardiovascular e hipertensão arterial, é internado num
hospital público com distúrbios de consciência,
hemiplegia e desvio da comissura labial. A tomografia
computadorizada revela extenso hematoma intracerebral. Todas as informações estão registradas em
seu prontuário. Sete dias após, assume o plantão na
enfermaria outro médico. No final desse dia, o paciente
entra em convulsão e morre. Para este caso, assinale
a alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

D)

E)

O médico plantonista não deve assinar a
Declaração de Óbito, pois não foi ele quem
realizou o internamento, não tendo, portanto,
prestado assistência ao enfermo.
Segundo o Código de Ética, apenas o médico
assistente pode e deve ser convocado para
assinar a Declaração de Óbito.
Trata-se de um caso em que a solicitação de uma
necropsia no Serviço de Verificação de Óbitos é
obrigatória.
Baseado no prontuário clínico e segundo o
Código de Ética, o plantonista pode assinar a
Declaração de Óbito.
Só um médico legista, após a realização de uma
necropsia no IML, pode assinar a Declaração de
Óbito.

Perícia médico-legal consiste em exame
praticado por qualquer médico, psicólogo,
dentista ou médico veterinário, com a finalidade
de esclarecer à justiça fatos relacionados à
saúde, por meio de exames clínicos,
laboratoriais, necropsias e exumações.
As autoridades incumbidas podem requisitar
perícias médico-legais para os foros criminais,
apenas da vítima, e não do autor e de
testemunhas.
O Ministério Público relaciona-se indiretamente
com a medicina legal, uma vez que promotores
de justiça não possuem prerrogativas para
solicitação de perícia médico-legal.

43. Com relação às perícias de manchas de esperma,
assinale a alternativa correta.
A)

B)

C)

Paciente deu entrada no Hospital Getúlio Vargas com
ferimento transfixante da veia cava inferior por instrumento
perfurocortante,
apresentando
palidez
acentuada,
sudorese, pele fria, cianose perioral e de leitos ungueais e
obnubilação, vindo a falecer na mesa de cirurgia minutos
após o internamento.

D)
E)

A reação Florence (cristais de iodeto de colina) é
uma prova de certeza de que o material
examinado é esperma.
A reação de Barbério (cristais de picrato de
espermina) é uma prova de orientação
(impossibilidade) de presença de esperma no
material examinado.
A presença de um elemento íntegro ou de muitas
cabeças com fragmentos de caudas de
espermatozoides é prova de certeza de que o
material examinado é esperma.
A soro-precipitação é uma prova de diagnose
individual de esperma.
Nenhuma prova realizada confirma que o material
examinado é esperma humano.

44. Com relação aos fenômenos cadavéricos, assinale a
41. Sendo você o Médico Legista, assinale a alternativa

alternativa correta.

correta para o preenchimento do atestado médico da
Declaração de Óbito, a partir da causa básica da morte
do caso clínico acima.
A)
B)
C)
D)
E)

A)

Hemorragia
interna,
choque,
ferimento
transfixante de veia cava.
Ferimento transfixante de veia cava, hemorragia
aguda, choque hipovolêmico.
Choque hipovolêmico, ferimento transfixante de
veia cava, hemorragia aguda.
Hemorragia aguda, parada cardiorrespiratória.
Parada cardiorrespiratória, hemorragia aguda,
ferimento transfixante de veia cava.

B)

C)

42. Perícia médica é qualquer exame que tem a finalidade
de esclarecer a verdade dos fatos e contribuir com as
autoridades administrativas, policiais ou judiciárias, na
formação de juízos a que são obrigados. Assinale a
alternativa correta sobre os itens relacionados à
perícia médico-legal e aos peritos em geral.
A)

B)

D)

E)

É injustificável a arguição de impedimento ao
perito médico-legista, visto que este tem fé de
ofício e é remunerado pelo Estado.
A expressão “corpo de delito” corresponde ao
conjunto de vestígios encontrados no local da
infração após o fato delituoso (corpos; objetos;
armas; manchas; pelos; impressões digitais,
palmares, plantares, pneumáticas etc.).

A rigidez cadavérica é perceptível na face e na
mandíbula em torno de duas horas após a morte,
e espalha-se por todo o corpo (completa)
aproximadamente
dezoito
horas
após,
compreendendo fenômeno auxiliar para o
diagnóstico da realidade e do tempo de morte.
A presença da mancha verde abdominal (período
de coloração da putrefação) na fossa ilíaca direita
decorre da impregnação da pele pela
sulfometemoglobina, sendo perceptível entre 16 a
24 horas após a morte.
A presença de livores ou manchas de hipóstases
fixas unicamente na face ventral do cadáver é
prova de que não foi mudado de posição e que
decorreram aproximadamente trinta e seis horas
da morte.
A maceração ocorre em corpos inumados em
locais pantanosos, solo argiloso, que filtra pouco
os líquidos, e também pode ser encontrada em
fetos mortos e retidos no útero materno.
No período gasoso da putrefação, o corpo
apresenta gigantismo, circulação póstuma de
Brouardel, aumento de peso corpóreo e se inicia
aproximadamente dezessete dias após a morte.
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45. Após acidente de trânsito em via pública, um cidadão

48. Com relação à determinação do sexo na identificação

compareceu ao IML para ser submetido a exame de
lesões corporais, com a devida requisição emitida pela
autoridade policial e a ficha de esclarecimento do
Hospital de Urgência confirmando o atendimento
naquele dia. O exame pericial revelou equimose
esverdeada na região frontal, feridas pouco profundas
e irregulares nos antebraços e escoriações em placas
(arrastão), estando a pele regenerada. Não se
constatou a presença de crostas. Sobre este caso,
assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

médico-legal, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Pode-se afirmar que as lesões encontradas são
consequências do acidente relatado.
As lesões encontradas no exame pericial foram
produzidas por instrumento lacerocontundente.
Pela quantidade do dano, ocorreu incapacidade
para as ocupações por mais de trinta dias.
Da ofensa resultou debilidade permanente de
membro, de sentido ou de função.
Pela regeneração da pele e pela coloração
esverdeada das equimoses (espectro equimótico
de Legrand Du Saulle), podemos afirmar que as
lesões foram produzidas antes do acidente e não
têm relação com o mesmo.

49. O numerador da fórmula dactiloscópica 4-1322/32234
representa:
A)
B)
C)
D)
E)

46. A respeito das lesões corporais produzidas por energia
de ordem física, assinale a alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

morte, assinale a alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

casamento, constitui erro essencial sobre a pessoa de
outro cônjuge:
A)

A)

B)
C)

D)
E)

A presença de embolia gasosa indica que a lesão
foi nos vasos calibrosos do pescoço e produzida
após a morte.
As escoriações post-mortem apresentam-se com
o fundo da lesão avermelhado e recoberto com
uma crosta sero-hematínica.
Quando a prova de Verderau evidencia afluxo
leucocitário igual nas partes lesadas e a
distância, a lesão foi produzida em vida.
As lesões produzidas intra-vitam se apresentam
com
as
bordas
afastadas
devido
à
elasticidade/retratilidade dos tecidos.
Sinais inflamatórios em torno da lesão indicam
que a mesma foi produzida após a morte.

51. Com relação aos impedimentos e nulidades do

da Saúde e o Código de Ética Médica, para que seja
possível a doação de órgão para transplante:

C)

verticilo, arco, presilha interna, presilha externa,
presilha externa.
arco, presilha externa, verticilo, presilha interna,
presilha interna.
verticilo, arco, presilha externa, presilha interna,
presilha interna.
presilha externa, verticilo, arco, presilha interna,
presilha interna.
arco, verticilo, presilha interna, presilha externa,
presilha externa.

50. Com relação às lesões produzidas antes e depois da

A marca elétrica de Jellinek é caracterizada por
presença de uma lesão em forma de bolha
íntegra ou rota, ou pelo destacamento da pele
com a forma do condutor, com aderência de
partículas metálicas e fundo escarificado.
A lesão típica deixada pela eletricidade artificial
que assume o aspecto arboriforme é denominada
Lichtenberg.
As queimaduras são classificadas na Medicina
Legal em primeiro, segundo, terceiro e quarto
graus, pela extensão da lesão e sua gravidade.
O "mal das montanhas" decorre do deslocamento
lento e progressivo do indivíduo para grandes
altitudes e pela rarefação do oxigênio.
As
lesões
externas
denominadas
de
radiodermites e queimaduras são produzidas por
energia radiante com o mesmo comprimento de
onda, e cicatrizam com facilidade.

47. De acordo com a Portaria nº 3.407/1998 do Ministério

B)

O fêmur fornece mais elementos para a
determinação do sexo do que o crânio.
A primeira vértebra cervical não fornece
elementos para determinação do sexo.
A bacia é a parte do esqueleto que mais fornece
elementos para a determinação do sexo.
O tórax é a parte do esqueleto que fornece mais
elementos para a determinação do sexo.
O crânio fornece raros elementos para a
determinação do sexo.

é necessário que haja a manifestação em vida do
doador, embora a manifestação possa também
ser expressa pela família.
é necessário que a morte seja caracterizada pela
cessação dos batimentos cardíacos e da
respiração.
segundo o Art. 43 do Código de Ética, pelo
menos um membro da equipe de transplante
deve participar do diagnóstico de morte.
é necessário que o doador seja remunerado
pelas despesas sob título de ajuda de custo.
a doação deve ser precedida de alvará da
Justiça.

D)
E)

a doença mental de um cônjuge surgida após o
casamento civil.
a impotência generandi do cônjuge varão.
a doença mental que surgiu após o casamento
civil e não foi percebida pelo cônjuge, no prazo
de três anos da data de celebração.
a doença mental que era anterior ao casamento
civil, porém conhecida pelo cônjuge sadio.
a doença mental anterior ao casamento civil, que
recidivou durante a vida conjugal e que não era
do conhecimento pelo cônjuge enganado.
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52. Os indivíduos de alta periculosidade enquadrados no

D)

artigo 26 do Código Penal Brasileiro (CPB) – “É isento
de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era,
ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse procedimento.” –
ao cometerem um homicídio:

E)

A)
B)
C)
D)
E)

56. Com relação às energias de ordem mista, assinale a

são julgados e condenados à prisão.
são encaminhados para medida de segurança.
não sofrem nenhuma forma cautelar.
são sumariamente condenados à prisão
perpétua.
são encaminhados a um hospital de psiquiatria
comum.

alternativa correta.
A)
B)

C)

53. Uma jovem de 19 anos de idade é vítima de estupro, e
em consequência descobre que está grávida de dois
meses. Os pais da jovem, desesperados, procuram um
médico que, apesar da negativa da jovem em
consentir o abortamento, interrompe a gestação. Sobre
este caso, assinale a alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

D)

O médico agiu corretamente, pois o abortamento
sentimental é perfeitamente legal no Território
Brasileiro.
O médico agiu de forma inadequada, pois apesar
do consentimento dos pais, seria necessária a
autorização judicial.
a conduta do médico foi irregular, pois este tipo
de abortamento (sentimental) só pode ser
praticado com o consentimento da gestante e até
os três meses de gestação.
Esta forma de abortamento, dito terapêutico, só
pode ser praticado com o consentimento da
gestante.
A Lei obriga os médicos a, quando solicitados,
realizarem
esse
tipo
de
abortamento,
independentemente
de
suas
convicções
religiosas.

E)

dependência, assinale a alternativa correta.
A)

B)

C)

D)
cônjuges descobre, após o casamento, que o outro é
portador do vírus HIV, contraído anteriormente ao
matrimônio; e (2) havia ocorrido o defloramento da
mulher antes do casamento, é lícito afirmar tratar-se,
respectivamente, de casamento:

E)

alternativa correta.
A)

B)
C)

nº 12015, de 07/08/2009, assinale a alternativa correta.

B)
C)

Tolerância é a diminuição do efeito da mesma
dose de uma droga quando administrada de
forma repetida por um determinado período de
tempo.
Dependência física é o desejo incontido de obter
e administrar a droga para alcançar prazer ou
alívio do desconforto.
Síndrome de abstinência é o conjunto de sinais e
sintomas em maior intensidade do que os
habitualmente produzidos pela droga, que
surgem com o tempo de uso prolongado.
Considerando a pequena ocorrência da
diversidade de drogas psicoativas, não é
fundamental, para o tratamento, a identificação
da substância.
A lei brasileira adota o sistema psicológico para a
caracterização da imputabilidade.

58. Com relação à pericia sexológica, assinale a

nulo e anulável.
anulável e válido.
válido e válido.
anulável e anulável.
nulo e válido.

55. Com relação aos crimes sexuais e considerando a Lei
A)

As sevícias constituem uma forma de crime de
natureza dolosa ou culposa.
A fadiga crônica é decorrente da exposição a um
trabalho muito intenso, num período de tempo
curto, mas capaz de produzir o esgotamento do
indivíduo.
A chamada Síndrome da Criança Maltratada
pode se caracterizar por omissão (carência física
e/ou afetiva) e por ação (maus-tratos e abuso
sexual).
A fadiga crônica só pode ser produzida por um
excesso de atividade física, e nunca por
hiperestimulação mental prolongada.
Não se enquadram em energias de ordem mista
os maus-tratos aos idosos.

57. No que se refere ao uso de drogas que causam

54. Considerando as seguintes hipóteses: (1) um dos

A)
B)
C)
D)
E)

A partir da conceituação legal do crime de
estupro, é correto afirmar que os elementos do
crime são violência ou grave ameaça, a
conjunção carnal ou ato libidinoso diverso.
No crime de estupro, a vítima é sempre a mulher,
sendo o homem o agressor.

O crime de sedução só se caracteriza com a
presença dos seguintes elementos: conjunção
carnal, virgindade, menoridade de 14 a 18 anos
de idade, inexperiência e justificada confiança.
A gravidez pode só resultar de conjunção carnal.
A presença de tubérculos ou carúnculas
mirtiformes indica ruptura recente do hímen.

D)

E)

A rotura antiga do hímen apresenta as bordas da
lesão de coloração embranquecida, devido aos
tecidos de cicatrização.
Os entalhes naturais, normalmente, vão até a
borda de inserção do hímen na parede vaginal.
O hímen complacente dificulta o diagnóstico de
conjunção carnal, porque nele os entalhes se
confundem com as roturas.
A presença de gravidez com integridade do
hímen não é aceita como prova de conjunção
carnal.
Rotura recente do hímen é aquela que ocorreu
até 30 dias antes do exame pericial.
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59. Deve-se a Thoinot, “o príncipe das perícias”, a
utilização do termo “autopsia”. Ele utilizava essa
terminologia por considerar que:
A)
B)
C)
D)

E)

“necropsia” era um termo pejorativo e
repugnante, que traduzia desrespeito ao cadáver.
o legista deveria examinar o cadáver como se
estivesse examinando a si mesmo.
“necropsia” referia-se mais a exames de
cadáveres em fase de putrefação avançada.
o legista deveria examinar o cadáver apenas
após a autorização de alguma autoridade e com
o consentimento dos familiares.
“necropsia” ou “autopsia” eram termos aceitáveis,
sendo que o primeiro se referia aos exames
realizados nos institutos de medicina legal e o
segundo aos exames realizados nos serviços de
verificação de óbitos.

60. Na identificação médico-legal, a determinação do sexo
cromossomial se faz pela presença dos cromossomas
X e Y, com presença ou ausência de corpos
fluorescentes. Qual combinação abaixo corresponde
ao sexo masculino?
A)
B)
C)
D)
E)

46 XY e tem corpos fluorescentes.
46 XX e tem corpos fluorescentes.
46 XY e não tem corpos fluorescentes.
44 XY e tem corpos fluorescentes.
46 XXY e tem corpos fluorescentes.
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