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JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
 
De acordo com o Edital de Abertura 02/2017 que rege este Concurso Público, argumentações 
inconsistentes, extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, 
que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas 
previamente estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão 
respostas publicadas na Internet. 
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais 
de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - ENSINO MÉDIO, TÉCNICO EM PERÍCIAS - TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva I - As palavras ‘crescia’ e ‘atingir’ apresentam 
dígrafos. - é verdadeira, já que 'crescia' apresenta o dígrafo 'sc' e 'atingir', o dígrafo 'in'. A assertiva II 
- Ambas as palavras ‘mesmo’ e ‘outra’ apresentam somente um encontro consonantal. - é verdadeira, 
pois a palavra 'mesmo' apresenta o encontro consonantal 'sm', e 'outra', o encontro 'tr'. A assertiva III - As 
palavras ‘quanto’ e ‘voluntários’ não apresentam encontro consonantal, somente dígrafos. - também é 
verdadeira, visto que 'quanto' apresenta o dígrafo 'an' e 'voluntários' contém o dígrafo 'un'; o ‘n’ e o ‘t’ não 
são encontro consonantal porque o ‘n’ junto com a vogal caracteriza um dígrafo nasal. Mantém-se, 
portanto, o gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'D'. A palavra 'conseguiríamos' é uma proparoxítona, já que é 
acentuada na antepenúltima sílaba: con-se-gui-rí-a-mos. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'A'. A única alternativa correta na questão 5 é a letra A. De acordo 
com o dicionário publicado na bibliografia do Edital, a entrada 'nuances' tem o seguinte significado: 
"diferença sutil entre coisas, mais ou menos similares; matiz, sutileza. Portanto, mantém-se o gabarito 
divulgado. 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'E'. Todas as propostas de alteração na questão 6 acarretam 
mudanças sintáticas. Atenta-se para o fato de os verbos nas assertivas I e II não terem a mesma regência, 
acarretando mudanças na estrutura da frase em que estão inseridos. Vejamos: A assertiva I - ‘comentar’
(l.03) por ‘reclamar’ - passa de 'comentar sobre' para 'reclamar de'. A assertiva II - ‘influenciar’ (l.07) por 
‘moldar’. - altera-se de 'influenciar na percepção' para 'moldar a percepção'. A assertiva III - ‘tem relação’
(l.27) por ‘se relaciona’. - passa de 'tem relação direta com' para 'se relaciona diretamente com'. Portanto, 
mantém-se o gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com o dicionário Houaiss, publicado na bibliografia 
do Edital, a formação das palavras apresentadas na questão se dão da seguinte forma: A 
palavra ‘recursos’ vem do Latim 'recursus'. O vocábulo ‘palavra-chave’ (l.11) é formado por justaposição: 
palavra+chave. A palavra ‘pronunciamento’ é formada por sufixação: pronunciar + -mento. Portanto, a 
ordem correta é F-V-V, conforme publicado no gabarito. 
 
QUESTÃO: 08 - ANULADA. A questão 8 deve ser anulada, visto não apresentar gabarito correto, o qual 
seria V-F-F.  A assertiva II, apresentada como verdadeira, na verdade é falsa, já que a vírgula da linha 06 
introduz um adjunto adnominal deslocado e não um aposto. 
 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. O enunciado da questão pedia que se analisasse a 
substituição da conjunção 'no entanto', ou seja, deveria-se assinalar a alternativa que apresentasse uma 
conjunção adversativa, já que 'no entanto' classifica-se dessa maneira. A única alternativa que 
apresentava uma conjunção adversativa era a letra D - 'contudo'. A conjunção 'embora' é classificada 
como concessiva e não como adversativa, apresentando, portanto, outro sentido. Mantém-se, assim, o 
gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. O enunciado da questão pedia que se analisasse quantas 
OUTRAS mudanças deveriam ser feitas para manter a correção da frase caso a palavra ‘caso’ (l.07) fosse 
passada para o plural. Vejamos a transformação da frase: E OS casos mais INTERESSANTES 
VÊM daqueles que falam mais de um idioma. Portanto, somente 3 alterações deveriam ser feitas. Assim, 
mantém-se o gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO: 12 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'A'. O gabarito da 
questão 12 deve ser alterado para a letra A, pois a assertiva III -   Se o acento das palavras ‘será’ (l.09) 
e ‘até’ (l.15) fossem retirados, ambas continuariam existindo na língua portuguesa, mas assumiriam outra 
classe gramatical. - está correta, e não incorreta como informado no gabarito preliminar. De acordo com 
o dicionário Aurélio (bibliografia publicada em Edital), a palavra 'sera' existe na língua portuguesa. Então, 
a palavra 'até' passa a ser 'ate' (do verbo atar), e a palavra 'será' passa a ser 'sera' (substantivo ou 
adjetivo). A respeito da assertiva IV - Se a palavra ‘interpretável’ fosse passada para o plural, não seria 
necessário o uso do acento gráfico. -, ela é considerada correta, pois passando a palavra em questão 
para o plural, ela continua sendo uma paroxítona, mas agora terminada em ditongo 'eis', recebendo, 
assim, o acento gráfico. Portanto, altera-se o gabarito para a letra A. 
 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'B'. O enunciado da questão 14 pedia que se assinalasse a 
alternativa com o sujeito da oração principal corretamente destacado.  A alternativa correta é a letra B.
Seguem os sujeitos das outras alternativas: A) uma pessoa que fala inglês ou sueco; C) uma delas; D) o 
observado; E) a boa notícia. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'E'. O enunciado da questão 15 pedia que se analisassem as 3 
assertivas em relação ao texto e que se assinalassem as incorretas. Vejamos: A assertiva I está correta 
e poder ser confirmada nas linhas 38-39: Isso quer dizer que somente o fato de seus pensamentos serem 
em certo idioma já pode ser responsável por uma desvantagem em determinada tarefa. A assertiva II é 
incorreta, podendo ser verificada nas linhas 32-36: Sem o idioma para desequilibrar a disputa, os 
candidatos foram igualmente precisos em determinar o tempo em cada situação. Quando orientados em 
espanhol, com a palavra-chave “duración”, seu desempenho foi melhor na primeira situação. Quem ouviu 
as instruções em sueco e .............. a palavra equivalente para duração, “tid”, se deu melhor observando 
os frascos que enchiam. E a assertiva III também é incorreta, já que o estudo não objetivava comparar a 
fluência dos falantes, mas a noção de tempo em relação a cada língua e se os bilíngues mostravam 
diferença quanto a mesma percepção, ou seja, se falar duas línguas mudava a percepção de tempo 
desses falantes. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 
 
 



 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO APLICADA 

 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - ENSINO MÉDIO, TÉCNICO EM PERÍCIAS - TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com Marcelo Novelino: "Uma série de obstáculos 
dificulta a tarefa de definir com precisão o que seja a dignidade da pessoa humana, mas não impede a 
identificação de hipóteses nas quais ocorre sua violação no plano jurídico. Como já dito anteriormente, a 
dignidade é uma qualidade intrínseca de todo ser humano, e não um direito conferido às pessoas pelo 
ordenamento jurídico. A sua consagração como fundamento do Estado brasileiro não significa, portanto, 
a atribuição de dignidade às pessoas, mas sim a imposição aos poderes públicos do dever de respeito, 
proteção e promoção dos meios necessários a uma vida digna. O dever de respeito impede a realização 
de atividades prejudiciais à dignidade (“obrigação de abstenção”)." 
 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa "e" indica unicamente a fração a ser escolhida 
pelo Presidente da República (1/3) e pelo Congresso Nacional (2/3) e não as condições de aceitabilidade 
para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. O fato de não reproduzir integralmente o artigo 
73, §2º da Constituição Federal, não a torna, por si só, incorreta. 
 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa "A" da questão 19 indica a única hipótese de 
SUSPEIÇÃO do juiz, previsto no artigo 254, II do CPP.  As demais alternativos apontam casos de 
IMPEDIMENTO, previsto no artigo 252 do mesmo código, e por essa razão, incorretas. 
 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a Lei Estadual nº 10.098/1994, artigo 191, o 
servidor será PUNIDO com pena de DEMISSÃO nas hipóteses de (inciso XVI) exercer advocacia 
administrativa. 
 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com o artigo 19 da Lei nº 8.666/1993, os bens 
imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de dação em pagamento deve adotar o 
procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão (inciso III).  
 

 
MATÉRIA: INFORMÁTICA 

 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - ENSINO MÉDIO, TÉCNICO EM PERÍCIAS - TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
 
QUESTÃO: 27 - ANULADA. A questão 27 baseia-se na Figura 2, que mostra, intencionalmente, apenas 
parte da janela principal do Word 2007, acima da qual se ampliou e destacou alguns de seus ícones, de 
modo a facilitar a visualização e a resolução da questão. Nessa Figura, o ícone "N", do Negrito, encontra-
se marcado e no ícone acima da figura ele está desmarcado. Dessa forma, tais figuras levam à dupla 
interpretação, impedindo que os candidatos a respondam adequadamente. Em consequência, não há 
alternativa que responde corretamente à questão. Há razões técnicas que justificam a anulação desta 
questão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 30 coloca a situação de um usuário que tem um 
computador com o sistema operacional Windows 7 Professional e navegador Internet Explorer 11 (IE 11) 
e, para protegê-lo de "softwares maliciosos" como vírus e worms, ele pediu a opinião de um conhecido, 
que sugeriu a adoção de procedimentos de segurança para evitar tais "softwares maliciosos". Esses 
procedimentos são os recomendados pela Microsoft, fabricante do sistema operacional, que pode ser 
observado no endereço <<https://www.microsoft.com/pt-br/security/resources/malware-whatis.aspx>> 
Em consequência, há somente uma alternativa que responde corretamente à questão e é a divulgada com 
o gabarito oficial. Não há razões técnicas que justifiquem a troca do gabarito ou a anulação desta questão, 
devendo ser mantido, obrigatoriamente, o gabarito oficial divulgado. RECURSO INDEFERIDO - 
QUESTÃO MANTIDA. 
 

Legenda: https://www.microsoft.com/pt-br/security/resources/malware-whatis.aspx  

 
 



 
MATÉRIA: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - ENSINO MÉDIO, TÉCNICO EM PERÍCIAS - TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. Esta questão aborda o conteúdo “motivação”. Conforme 
Maximiano (2007), “Exercício da responsabilidade” e “Realização de algo importante” são fatores 
Intrínsecos, enquanto que “Salário” e “Política de administração de recursos humanos” são fatores 
Extrínsecos. Logo, o gabarito divulgado está correto. 
 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. Esta questão aborda o conteúdo “organização do trabalho”. 
O enunciado da questão refere-se ao aspecto formal da capacidade de comando, ligado justamente à 
noção de “autoridade”, o livro de Maximiano (2007). Logo, o gabarito apresentado está correto. Alternativa 
“Organização Centralizada” não representa a resposta correta pois o enunciado refere-se aos aspectos 
relativos aos indivíduos (listados como “chefes e gerentes”) e não à aspectos ligados à estrutura 
organizacional. 
 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. Esta questão refere-se ao conteúdo “Liderança”. O Capítulo 
14 do livro de Maximiano (2007) é utilizado como referência e para análise das alternativas não é 
necessário a diferenciação de grupos formais e informais. A questão apresenta estilos de liderança bem 
como de suas descrições, bastando relacionar uma coluna à outra para sua resolução. A letra “C” é a 
correta porque é a única de relaciona corretamente cada estilo de liderança com suas descrições 
conforme o autor referenciado. 
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Esta questão refere-se ao conteúdo “Motivação”. Teoria X e 
Y são teorias ligadas à relação das pessoas com o trabalho. A Teoria X enfatiza que os funcionários 
seriam naturalmente avessos ao trabalho. Do contrário, a Teoria Y ressalta que funcionários encaram o 
trabalho como algo natural. Logo, o gabarito apresentado está correto, pois a alternativa “A” afirma que 
“Segundo a Teoria X, o ser humano médio padrão tem aversão ao trabalho e o evitaria, se pudesse. ” 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

 
QUESTÃO: 76 - MANTIDA alternativa 'A'. Recursos indeferidos. Ver texto do livro do Bontrager, 
Capítulo 1, página 6.  A patela que é considerado um osso sesamoide, porém é classificado como 
pertencente ao esqueleto axial. O pisiforme pertencente ao carpo é considerado do esqueleto axial. 
 
QUESTÃO: 77 - MANTIDA alternativa 'C'. Recursos indeferidos. As patelas, a exceção de todos os 
outros sesamoides, fazem parte do esqueleto axial. Ver Capítulo 1, página 7. O osso pisiforme pertence 
ao carpo e faz parte do esqueleto axial. Ver o Texto do livro Bontrager, Capítulo 1, página 14. É muito 
claro, não especifica o decúbito. A cabeça deverá ficar mais alta que os pés. 
 
QUESTÃO: 78 - MANTIDA alternativa 'E'. Recursos indeferidos. Ver livro de Paul & Juhl, Capítulo 2, 
página 34: as fraturas de insuficiência resultam de atividade NORMAL e não ANORMAL em um osso 
enfraquecido. Ver livro de Paul & Juhl, Capítulo 2, página 31, o conceito de fratura por avulsão. 
 
QUESTÃO: 79 - MANTIDA alternativa 'D'. Recursos indeferidos. Meios de contraste pode ser utilizado 
em ultrassonografia. Ver Capítulo 1, Brant & Helms, página 24, Contrastes Intravasculares Utilizados na 
Ultrassonografia. Ver texto do livro Bontrager, página 698 – O gadolíneo é contraindicado em pacientes 
com doença renal. O texto refere-se à ação das compressas frias e mornas e não entra no mérito a 
sequência que deverá ser usada. Livro incluído na bibliografia do edital. Ver Capítulo 1, Brant & Helms, 
página 22, Efeitos adversos locais. 
 



QUESTÃO: 80 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso indeferido. A alternativa A diz que DEVEMOS 
EXCLUIR fraturas, subluxações e deslocamentos antes de qualquer manipulação da cabeça ou do 
pescoço do paciente traumatizado. 
 

 
MATÉRIA: MEDICINA LEGAL 

 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - ENSINO MÉDIO, TÉCNICO EM PERÍCIAS - TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'D'. As assertivas I, II e III estão corretas de acordo com a 
bibliografia apresentada. A caixa tipo descarpack não deve ser preenchida totalmente. A bibliografia 
informa que o preenchimento máximo é 3/4 da capacidade. 
 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'B'. A escovação do local atingido não deve ser realizada, 
conforme bibliografia apresentada. Não confundir limpeza da região com escovação da região. A 
alternativa B está errada e, portanto, responde à questão. 
 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'E'. As alternativas A, B, C, D estão corretas de acordo com o 
Manual de Biossegurança LACEN/SC. Sugere-se a leitura da bibliografia selecionada. A alternativa E está 
incorreta e responde à questão, pois o sentido da limpeza é o contrário ao informado na assertiva (deve 
ser do fundo para a borda da bancada). 
 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'A'. A única alternativa que responde corretamente à questão é o 
gabarito A. B e C não estão corretas, pois não existe artéria safena magna (última lacuna a ser 
preenchida). 
 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'C'. O assunto faz parte da bibliografia recomendada pela banca. 
Ver página 121, Anatomia Humana Básica, Cristiane Regina Ruiz. 
 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'D'. O gabarito deve ser mantido em sua totalidade. I, II e III estão 
corretas de acordo com o capítulo 1, páginas 19 a 26 da obra Anatomia Humana para Estudantes da Área 
da Saúde, Cristiane Regina Ruiz. A assertiva IV está incorreta, pois caudal significa mais inferior em 
relação à planta do pé e não tem nenhuma relação com "rabo". A bibliografia comentada pelo candidato 
não foi exigida pela banca. 
 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'E'. Toda as assertivas fazem parte do livro Medicina Legal. 10ª 
edição. São Paulo: Guanabara Koogan, 2015. Autor Genival Veloso de França e são `cópias´ dos 
parágrafos correspondentes no livro citado. 
 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'B'. O edital exigia claramente que o candidato tivesse 
conhecimentos de medicina legal, conceitos e importância, e citava a bibliografia 1. DOUGLAS, Willian; 
GRECO, Rogério. Medicina Legal à Luz do Direito Penal e do Direito Processual Penal. 12ª edição. Niterói: 
Ed. Impetus, 2016. 2. FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. 10ª edição. São Paulo: Guanabara 
Koogan, 2015. Entomologia não faz parte da medicina legal. É um ramo da biologia. Poderia haver algum 
questionamento caso a questão comentasse " entomologia forense", mas não é o caso. 
 

 
MATÉRIA: CRIMINALÍSTICA 

 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - ENSINO MÉDIO, TÉCNICO EM PERÍCIAS - TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'A'. A matéria é contemplada pela bibliografia, de acordo com o 
EDITAL.  TOCCHETTO, Domingos (Org.); STUMVOLL, Victor Paulo. Criminalística. 6ª edição. Campinas: 
Millennium, 2014. Especificamente no capítulo III - Locais de Crime. O primeiro parágrafo do capítulo 
começa com a definição do professor Carlos Kehdy, que define local de crime como "toda área onde 
tenha ocorrido qualquer fato que reclame as providências da polícia." 



QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão cobra a classificação de um local de crime ermo 
E aberto. Portanto, são duas as variáveis que deveriam ser consideradas pelo candidato. Ermo, de acordo 
com o dicionário, significa "1- lugar deserto, despovoado, solitário; 2 - Que está abandonado, 
desacompanhado".  
A matéria é contemplada pela bibliografia, de acordo com o EDITAL.  TOCCHETTO, Domingos (Org.); 
STUMVOLL, Victor Paulo. Criminalística. 6ª edição. Campinas: Millennium, 2014. Especificamente no 
capítulo III - Locais de Crime, não sendo necessário possuir quaisquer conhecimentos sobre tais locais, 
sendo os mesmos fictícios e meramente ilustrativos.   
 
QUESTÃO: 71 - MANTIDA alternativa 'B'. A matéria é contemplada pela bibliografia, de acordo com o 
EDITAL.  TOCCHETTO, Domingos (Org.); STUMVOLL, Victor Paulo. Criminalística. 6ª edição. Campinas: 
Millennium, 2014, especificamente no capítulo VI - Locais de Morte.  
 
QUESTÃO: 73 - MANTIDA alternativa 'D'. A matéria é contemplada pela bibliografia, de acordo com o 
EDITAL.  TOCCHETTO, Domingos (Org.); STUMVOLL, Victor Paulo. Criminalística. 6ª edição. Campinas: 
Millennium, 2014, especificamente no capítulo V - Vestígios e Evidências Biológicas de interesse Forense  
 
QUESTÃO: 74 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão cobra a diferença entre instrumentos contundentes 
(Bastão de madeira e Barra metálica - afirmativa 1); instrumentos cortantes (faca e estilete - afirmativa 2); 
e instrumentos perfurantes (espeto de churrasco - afirmativa 3). A matéria é contemplada pela bibliografia, 
de acordo com o EDITAL.  TOCCHETTO, Domingos (Org.); STUMVOLL, Victor Paulo. Criminalística. 6ª 
edição. Campinas: Millennium, 2014, especificamente no capítulo V I - Locais de morte. 
 
QUESTÃO: 75 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão indaga sobre a suspensão incompleta em casos de 
enforcamento. A única alternativa que versa sobre suspensão é a alternativa E. A alternativa C discorre 
sobre o sulco observado no pescoço do cadáver em casos de enforcamento. A matéria é contemplada 
pela bibliografia, de acordo com o EDITAL.  TOCCHETTO, Domingos (Org.); STUMVOLL, Victor Paulo. 
Criminalística. 6ª edição. Campinas: Millennium, 2014, especificamente no capítulo V I - Locais de morte. 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - ENSINO MÉDIO 

 
 
QUESTÃO: 78 - MANTIDA alternativa 'D'. A matéria é contemplada pela bibliografia, de acordo com o 
EDITAL.  TOCCHETTO, Domingos (Org.); STUMVOLL, Victor Paulo. Criminalística. 6ª edição. Campinas: 
Millennium, 2014. Especificamente no capítulo V - Vestígios e Evidências Biológicas de interesse Forense 
na investigação da cena do crime (repare que a introdução da questão é uma cópia direta do título do 
capítulo). Cabe considerar ainda que a letra "e", usada em "Vestígios E Evidências ..." tem função de 
conjunção coordenativa aditiva. Em relação à concordância nominal do adjetivo "BIOLÓGICAS", quando 
os substantivos estiverem no plural e forem de gêneros diferentes, no caso OS vestígios e AS evidências, 
o adjetivo deverá concordar com o mais próximo ou ir para o masculino do plural. A questão meramente 
cobra a diferenciação entre Vestígios e Evidências biológicas e não biológicas. Na alternativa C "vestes" 
não pode ser classificado como elemento de origem biológica, como requisitava a questão. 
 

 
MATÉRIA: BIOLOGIA 

 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - ENSINO MÉDIO, TÉCNICO EM PERÍCIAS - TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
 
QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'B'. No livro de Medicina Legal de Genival Veloso de França, o 
autor descreve como sinais internos locais de enforcamentos: "lesões do aparelho laríngeo: fraturas das 
cartilagens tireóidea e cricoidea, e fratura do osso hioide". Ainda especifica sobre as lesões em cartilagens 
e ossos: "hioide – fratura do corpo (sinal de Morgagni-Valsalva-Orfila-Röemmer); tireoide – fratura das 
apófises superiores (sinal de Hofmann); fratura do corpo (sinal de Helwig); e cricoide – fratura do corpo 
(sinal de Morgagni-Valsalva-Deprez)". Em relação ao estrangulamento o autor também aponta fratura no 
osso hioide como um dos sinais internos "lesões da laringe – podem acarretar lesões nas cartilagens 
tireóidea e cricoidea e no osso hioide". França também aponta a fratura de hioide como sinal local interno 
profundo nos casos de esganadura e indica que são mais frequentes na esganadura, mas de forma 
alguma exclui a sua observação nos casos de estrangulamento e enforcamento: "lesões do aparelho 
laríngeo por fraturas de cartilagens tireóidea e cricoidea e dos ossos estiloide e hioide, mais frequentes 



que no estrangulamento e no enforcamento. Muito raramente encontrar-se-á fratura de cartilagens da 
traqueia. Em casos de fraturas daqueles ossos, principalmente quando tais hipóteses são levantadas em 
necropsias pós-exumáticas tardias (fase de esqueletização), é imperativo que se pesquisem sinais 
indicativos de reação vital nas linhas de fratura desses ossos, através de exame histológico convencional 
ou exame microscópico eletrônico de varredura. Nas situações de fraturas antes da morte, confirma-se 
pela presença de sinais vitais, traduzidos pela existência de sangue (hemácias) na área lesada (Figuras 
4.85 e 4.86 A e B).  Desta forma, tanto o enforcamento quanto o estrangulamento 
podem ocasionar fraturas do osso hioide, além da citada esganadura. A questão descreve uma 
hemorragia venosa visto que o sangue apresentava coloração escura e não se projetava em jatos 
intermitentes, enquanto que na hemorragia arterial o sangramento ocorre em jatos intermitentes, na 
mesma pulsação das contrações cardíacas. O sangue nesse tipo de hemorragia, apresenta uma coloração 
vermelha clara e brilhante.  Em relação à “abundância do sangramento”, embora, em geral, hemorragias 
arteriais ocasionem uma perda de sangue mais acentuada que sangramentos venosos, quando 
comparados vasos de calibre semelhantes, as hemorragias venosas também podem resultar em intenso 
sangramento. O objetivo da questão é avaliar o conhecimento do candidato em relação aos tipos de 
hemorragia e a diferença entre sangue arterial e venoso. As informações em relação à profundidade, tipo 
de vaso sanguíneo atingido ou mesmo se afetou artérias ou veias são desnecessárias no enunciado, 
tendo em vista que dado o tipo de sangramento descrito o candidato deveria ser capaz de indicar tratar-
se de hemorragia venosa. Nesta questão a alternativa B é claramente incorreta, pois o objetivo é testar os 
conhecimentos do aluno em relação à anatomia humana, conforme indicado no enunciado da questão, a 
alternativa B indica que: "Após uma briga, uma pessoa é agredida por instrumento 
contundente. Ao tentar proteger o rosto utilizando os braços sofrendo impacto do objeto em seu 
antebraço esquerdo ocasionando intensas dores na região. É muito provável que a vítima tenha 
sofrido uma fratura de úmero". Fica claro no texto que a vítima se protege utilizando os braços (nome 
genérico utilizado para os membros superiores) e sofre um golpe no antebraço (região anatômica que 
indica uma parte específica dos membros superiores) sofrendo de dores intensas na região. Sendo assim, 
a fratura compatível com estas dores intensas é no ANTEBRAÇO e só poderia afetar os ossos ulna e/ou 
rádio, e não no úmero que fica no braço propriamente dito e não no antebraço.  
 
QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'D'. A terceira assertiva é falsa, pois Clostridium tetani é uma 
bactéria e não um protozoário. 
 
QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa A está incorreta, pois o perito não deve utilizar 
um par de luvas para cada local de crime e sim um par de luvas para cada vestígio manuseado sob risco 
de ocasionar contaminação entre os vestígios. Estas informações podem ser observadas no terceiro 
parágrafo da página 348 do livro Introdução à Biologia Forense de Dias Filho e colaboradores; Da mesma 
maneira, a alternativa B está incorreta, pois embora realmente a coleta de vestígios deva se substanciar 
sobre as normas de biossegurança, os riscos não são exclusivos de contaminação do profissional por 
agentes patogênicos presentes na amostra, na verdade existe um risco duplo, que seria além do já citado, 
o risco de contaminação das amostras coletadas com material biológico do perito (saliva, pelos, suor, etc.) 
o que acarretaria sério prejuízo para os exames periciais. Esta informação também pode ser observada no 
terceiro parágrafo da página 348 do livro Introdução à Biologia Forense de Dias Filho e colaboradores; A 
alternativa correta é a letra "E", visto que toda a comunidade científica atuante na Biologia Forense ou na 
Genética Forense tem conhecimento da maior dificuldade de conservação de grandes volumes de sangue 
líquido dado ao maior risco de proliferação por micro-organismo e consequente degradação do material 
biológico presente na amostra o que dificulta, particularmente, o exame de DNA. É importante destacar 
que muitas das vezes estas amostras são coletadas em locais distantes dos laboratórios forenses e a 
conservação por refrigeração ou congelamento não estão à disposição no campo, sendo que a coleta de 
amostras de sangue seco utilizando swab ou coleta de sangue úmido em swab e posterior secagem 
possibilitam uma maior preservação da amostra até a chegada aos laboratórios forenses.  Vide terceiro 
parágrafo da página 360 do livro Introdução à Biologia Forense de Dias Filho e colaboradores.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: QUÍMICA 

 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - ENSINO MÉDIO, TÉCNICO EM PERÍCIAS - TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
 
QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa A afirma que I e IV estão corretos, quando ambos 
são incorretos pois: - o composto apresenta as funções amina e amida (a função amida é caracterizada 
pelo grupo -CON- e pode ser resultante de uma reação entre ácido carboxílico e uma amina), e não as 
funções cetona e amina (como descrito no item I) - o nitrogênio do grupo amina apresenta caráter básico, 
e não ácido, conforme se lê na afirmação do item IV. 
 
QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'B'. Apenas 40% da amostra de 10g eram compostos por carbeto 
de cálciol, ou seja, 4g. Pela estequimetria de reação, temos que 64 g de carbeto de cálcio, produzem 1 
mol de acetileno. Por regra de 3, pode-se mostrar que, com 4 g de carbeto de cálcio, são produzidos 
0,0625 mol de acetileno que equivale a 62,5mol. Como a reação forma uma espécie que em meio aquoso, 
apesar de pouco solúvel, é alcanina, temos que o pH será maior que 7, isto é: pH>7. 
 
QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa C diz que tanto a água quanto o dióxido de 
carbono apresentam mesma geometria, quando na verdade a água apresenta geometria angular e o 
dióxido de carbono apresenta geometria linear, fato este que inabilita a alternativa C como resposta à 
questão. Dentro da molécula de monóxido de carbono, quem sofreu oxidação foi o átomo de ´carbono. Há 
que se considerar que até mesmo o balanceamento de uma reação do tipo redox é feito com base nos 
ganhos e nas perdas de elétrons dos átomos. Em relação ao pleito da alternativa D como a resposta 
correta da questão 48, temos que 1 Fe2O3 + 3CO (g) = 2Fe + 3 CO2 (g), ou seja: para cada 6 (seis) 
átomos sob a forma de gás nos reagentes (três moléculas de CO, cada qual com dois átomos), temos 9 
(nove) átomos, sob a forma gás nos produtos (três moléculas de CO2 com três átomos cada uma). 
 
QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'A'. Apesar de possuir ligações polares, o tetracloreto de carbono 
é uma molécula apolar, pois sua geometria tetraédrica faz com que o dipolo resultante das ligações entre 
átomos de cloro e carbono seja zero. Logo, a alternativa A não pode ser considerada como correta. 
 
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'B'. Sabendo que o Sulfato de sódio contém em sua molécula dois 
átomos de sódio, podemos resolver a questão da seguinte forma: Considerando uma solução hipotética 
de sulfato de sódio na concentração de 1 mol/L, teríamos que: 1,2.10E24 átomos de sódio (2.6.10E23 
átomos de sódio) estariam diluídos em 1000mL (I). Por regra de 3, determinamos que em 50 mL dessa 
solução teríamos 6.10E22 átomos de sódio. Contudo, o teste refere-se a uma solução de 0,2mmol, isto é: 
2.10E-4 mol. Multiplicando o resultado (I) pela concentração dada no enunciado, chegamos ao valor de 
12.10E18 ou 1,2.10E19 átomos de sódio. Esta mesma passagem pode ser feita por regra de 3. Logo, a 
alternativa correta continua sendo a letra B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: FÍSICA 

 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM PERÍCIAS - ENSINO MÉDIO, TÉCNICO EM PERÍCIAS - TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'C'. Como o ônibus é ultrapassado pela camionete e esta possui 
uma velocidade constante de 90 km/h, não seria possível que o ônibus tivesse uma velocidade igual ou 
maior que 90 km/h. 

 
Legenda: Resolução da Questão  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'. Após a colisão, os objetos movem-se em conjunto. 
 

Legenda: Resolução da Questão  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: 54 – MANTIDA alternativa 'C'. Para ser captada pelo físico, o veículo da frente se comporta 
como uma nova fonte.  

Legenda: Resolução da Questão  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. Não existe um único padrão para a representação de número 
de massa e atômico de um elemento químico. Além disso, dada a diferença entre os números, fica claro 
qual valor representa qual grandeza. 

 
Legenda: Resolução da Questão 

 

 



 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

CARGO(S): PERITO MÉDICO-LEGISTA, PERITO MÉDICO-LEGISTA - PATOLOGISTA, PERITO 
MÉDICO-LEGISTA – PSIQUIATRA 

 

QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que fosse assinalada a alternativa que 
completasse correta e respectivamente as lacunas das linhas 32, 40 e 43, indicada como alternativa 
correta a alternativa D: de que - em que - de que- de que. O completamento das lacunas obedece 
rigorosamente às regras de regência, não podendo atender ao fato de que a primeira lacuna da linha 40 
poderia ser preenchida apenas por que, uma vez que a preposição em estaria sendo utilizada 
repetidamente no mesmo enunciado - no (em +o) momento em ... -. Nesse caso, provocar-se-ia um erro 
de repetição na frase. Soma-se a isso o fato de que, na alternativa indicada pelo recurso como correta, 
ainda se verifica o erro de preenchimento da segunda lacuna, a qual obrigatoriamente deveria ser 
preenchida por das quais, considerando-se que seu referente é feminino plural e também o fato da 
regência do substantivo notícia. 

QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 3 solicitava que fossem consideradas as 
afirmações que seguem a respeito de determinados vocábulos do texto. Relativamente a assertiva I : A 
ocorrência da palavra mesma nas linhas 07 e 17 têm igual valor sintático e morfológico. Afirmação 
incorreta. Na linha 07, o vocábulo mesma é um pronome, visto que tem a função de retomar informação 
textual, funcionando como núcleo do objeto direto (verbo manter, conforme Luft, quando pronomina, é 
VTD). Já na linha 17, o mesmo vocábulo, apesar de também, morfologicamente, pertencer à classe dos 
pronomes - aqui acompanhando um substantivo, funciona como adjunto adnominal, visto estar junto ao 
núcleo do termo a que pertence. As demais assertivas não foram questionadas. 

QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que fosse assinalada a alternativa cuja 
afirmação esteja INCORRETA em relação a determinadas situações textuais, sendo indicada como 
correta a apresentada na letra C, ou seja, mas também (l. 38) poderia ser substituído por no entanto, sem 
provocar erro estrutural ou alteração de significado.  Afirmação incorreta, visto que o nexo oracional Mas 
também não expressa ideia de oposição, e sim, de adição, conforme Cegalla, pág. 374. No entanto 
expressa oposição, contraste, ressalva (Cegalla, pág. 374). Assim sendo a troca de um pelo outro 
provocaria alteração de significado à frase em que está inserido, além de provocar erro estrutural às 
orações, que passariam a ser coordenada assindética e coordenada sindética adversativa. A) O nexo no 
entanto (l. 06) exprime ideia de oposição.  Afirmação correta, conforme Cegalla - pág. 374. B) Embora (l. 
23) poderia ser substituído por conquanto, sem que isso provocasse erro ou alteração de significado no 
parágrafo. Afirmação correta, conforme Cegalla, pág. 398) D) Sem tardança poderia substituir correta e 
adequadamente logo (l. 46). Afirmação correta, considerando o que nos coloca Aurélio, haja vista que, 
no contexto a expressão expressa ideia de tempo. E) A expressão Mas (l. 47) poderia ser substituída por 
Todavia, sem que isso provocasse alteração no parágrafo em que está inserida. Afirmação correta, visto 
que o nexo Mas, coordenado adversativo, tem o mesmo sentido de todavia (Cegalla, pág. 374 e 298) 

QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava que fossem avaliadas as afirmativas a 
seguir, relativamente ao uso da crase no seguinte fragmento do texto: Assim, logo voltaremos às urgentes 
necessidades globais, da guerra à mudança climática e aos refugiados. (l. 46-47), sendo indicado como 
gabarito a alternativa E - apenas II e III. Inicialmente, é necessário dizer que o enunciado da questão faz 
referência exclusivamente ao uso da crase no segmento e à análise do que está sendo afirmado nas 
assertivas, portanto, qualquer inferência quanto à manutenção ou alteração do sentido extrapola a análise 
que se solicita, não sendo, portanto, critério para resposta nem tampouco razão para que se desautorize 
o gabarito. Passemos, pois, à análise das assertivas. A assertiva I. A primeira ocorrência da crase atende 
à regra geral: o verbo voltar exige o uso da preposição a, e o vocábulo urgentes permite o uso do artigo 
definido feminino.  Afirmação incorreta, pois o vocábulo que permite o uso do artigo definido feminino 
é necessidades; o vocábulo ‘urgentes’ é apenas um determinando do substantivo. II. A expressão o ato 
de mudar, ao substituir a palavra mudança, implicaria a supressão da crase. Afirmação correta, visto que 
a o núcleo do termo, após a alteração proposta, passa a ser um substantivo masculino, não admitindo, 
pois, o uso do artigo feminino. III. A substituição de voltaremos por teremos de volta implicaria alteração 



de regência. Afirmação correta, visto que se processa alteração de regência após a troca sugerida - voltar 
a (preposição); teremos de volta a (artigo) 
 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que se verificassem as afirmações 
abaixo, sobre o emprego de pontuação no texto, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
Questionada a segunda afirmação: ( ) Os dois pontos da linha 30 precedem uma citação de um 
interlocutor diferente do narrador.  Afirmação incorreta. Inicialmente o sinal de pontuação indicado na 
linha 30 - os dois pontos - tem a função apenas de introduzir uma informação que esclarece o termo que 
o precede. (Cegalla - 431). Além disso, observa-se que no texto há interlocutores, entretanto, não se 
observa a presença de narrador, característica própria do texto narrativo, fato que não condiz com o 
gênero a que pertence o texto base desta prova. (Fiorin) 

QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava que fossem analisadas as seguintes 
afirmações acerca do parágrafo contido entre as linhas 41 e 45 do texto, assinalando V, se verdadeiras, 
ou F, se falsas.  Sofreu recurso apenas a última afirmação: Consoante poderia substituir correta e 
adequadamente Conforme (l. 43), sem provocar qualquer alteração no período.  Segundo Cegalla, pág. 
399, as orações subordinadas adverbiais conformativas exprimem acordo ou conformidade de um fato 
com outro, trazendo inúmeras conjunções que podem expressar esse tipo de ideia, dentre elas 
consoante, portanto, a substituição de um pelo outro é factível. Além disso, na leitura do fragmento em 
que está inserido o vocábulo se pode perceber a ideia de conformidade entre os dois segmentos 
relacionados, não autorizando a leitura de proporcionalidade sugerida pelos recursos. 

QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que fossem consideradas as propostas 
de reescrita dos complementos verbais das seguintes frases do texto:  A ONU tem como objetivo erradicar 
a pobreza até 2030. (l. 26)  E  temos uma chance considerável de virtualmente eliminar os males (l. 27 e 
28).  As assertivas foram: I. A ONU tem como objetivo erradicá-la até 2030. II. A ONU tem como objetivo 
erradicar-lhe até 2030. III. Temos uma chance considerável de virtualmente eliminar-los. IV. Temos uma 
chance considerável de virtualmente eliminar-lhes.  O questionamento dizia que: Desconsiderando-se 
aspectos relacionados ao processo de referenciação dos pronomes nos respectivos períodos, quais das 
propostas de reescritura estão INCORRETAS? Observe-se que o enunciado da questão é reiterado pelo 
questionamento, portanto não há qualquer possibilidade de ambiguidade na leitura da questão: análise 
das afirmações exclusivamente. Quanto ao conteúdo, este está listado no item 12 do programa divulgado, 
além disso, há o item 19 - sintaxe do período simples e composto (funções), item 20 - colocação e 
reconhecimento de termos, item 23 - equivalência e transformação de estruturas. Quanto à afirmação II, 
esta está incorreta, visto que o verbo erradiar é transitivo direto, e o pronome pessoal oblíquo que substitui 
correta e adequadamente um objeto direto não pode ser o lhe, que representa o objeto indireto. (Cegalla, 
pág. 558) 

QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava que fossem analisados o seguinte 
fragmento retirado do texto e as afirmações que são feitas a seguir: Agora, pensa-se que essa mesma 
proporção seja inferior a 10%, e a queda continua. “Essa é a melhor notícia do mundo atual”, disse Jim 
Yong Kim, presidente do Banco Mundial. (l. 17- 19) Analisam-se as assertivas: I. A frase sublinhada 
representa o sujeito da forma verbal pensa, a qual se encontra na voz passiva sintética.  Afirmação 
correta: tem-se em Agora, pensa-se que essa mesma proporção seja inferior a 10%, e a queda 
continua. um período composto por subordinação e coordenação. Observe-se que o verbo pensa-se 
funciona como oração principal e, ligado a ele através da conjunção integrante que, encontra a segunda 
oração que essa mesma proporção seja inferir a 10%, e a queda continua (Orações subordinadas 
substantivas subjetivas coordenadas entre si).Em relação à segunda parte da oração - e que a queda 
continua - funciona no período como um segundo sujeito oracional, cuja conjunção integrante está 
suprimida, a fim d evitar a repetição; entretanto, a relação entre as duas orações subordinadas 
substantivas subjetivas se faz pela presença da conjunção aditiva e, a qual é precedida por uma vírgula
devido ao fato de haver sujeito diferentes. (Cegalla) A assertiva II não sofreu recursos. Quanto à 
assertiva III. É possível inferir que há outras notícias que não são tão boas como a referida no fragmento. 
está correta, visto que está ancorada no vocábulo melhor, pois se a notícia é a melhor, sugere que ela foi 
comparada a outras. 

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que fossem analisados os vocábulos 
acentuados que compõem o título do texto: As melhores notícias que não chegam até nós. e que fossem 
assinaladas as afirmações incorretas: Analisam-se as assertivas: I. Os acentos gráficos nas quatro 
palavras presentes no título justificam-se por regras distintas.  Afirmação incorreta, porque na 
palavra não não há acento gráfico fundamentado em qualquer regra de acentuação, o til é apenas um 
sinal de nasalização, sendo uma notação léxica que lhe dá um valor fonético especial e permite a correta 



pronúncia, diferentemente do que ocorre nas demais, cujo acento gráfico tem a função de marcar a sílaba 
tônica, conforme a ocorrência.  (Cegalla, 31). Em Cegalla, 582-591, Prosódia: é a parte da fonética que 
trata do correto conhecimento da sílaba predominante, chamada sílaba tônica; Acentuação:  diz respeito 
à posição do acento tônico [...]. Já a nasalização do vocábulo diz respeito à fonética, à forma como se 
pronuncia o fonema. II. Apenas uma das palavras, sem o acento gráfico, ainda se constituiria em vocábulo 
da língua portuguesa. Afirmação incorreta, pois sem acento gráfico, tem-se noticias (do verbo noticiar) e 
ate (do verbo atar), portando duas palavras. III. No que tange à classe gramatical, ao retirarmos o acento 
gráfico da palavra nós, ela permaneceria com a mesma classificação. Afirmação correta, pois nós e nos 
são pronomes: palavras que substituem os substantivos ou os determinam (Cegalla 179). A assertiva fez 
exclusiva referência à classe gramatical e não ao tipo de pronome. 
 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava que se analisassem as afirmações que 
seguem, relativamente ao uso de pronomes entre as linhas 32 e 38. Houve recursos apenas na afirmação 
I - Na linha 33, os pronomes eu e me têm o mesmo referente, no entanto, têm funções diferentes na frase 
em que estão inseridos. Afirmação correta, visto que os dois pronomes fazem referência ao autor do texto 
e têm funções distintas: o pronome eu é sujeito; já o pronome me funciona como objeto indireto. 
 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que fossem analisadas as afirmações 
que seguem e que, após, fosse assinalada a alternativa incorreta. Analisam-se as assertivas: I 
– flexibilidade (l. 09-10) poderia substituir a locução de inflexão, sem que isso provocasse alteração de 
significado. Afirmação incorreta, pois, segundo Aurélio (Bibliografia desta prova), flexibilidade é Qualidade 
de flexível. 2. Elasticidade, destreza, agilidade, flexão, flexura: flexibilidade corporal. 3. Facilidade de ser 
manejado; maleabilidade. 4. Aptidão para variadas coisas ou aplicações; já inflexão é: 1. Ato ou efeito de 
inflectir(-se) ou curvar(-se); curvatura, flexão. 2. Inclinação de uma linha; desvio. 3. Tom de voz; 
modulação: Assim sendo, a acepção que inflexão tem no texto está relacionado à ideia de se desviar, de 
mudar em um sentido atitudinal. Já flexibilidade indicado muito mais enfaticamente a ideia de mudança 
física, agilidade. ALém disso, a troca de um pelo outro provocaria estruturalmente uma mudança quanto 
à locução original, que carrega consigo a preposição de.  A assertiva II – A expressão contra diarreia (l. 
13) poderia ser substituída por antidiarreico sem provocar erro ao texto. Assertiva incorreta, pois a troca 
da locução pelo adjetivo implicaria flexão desse no plural, pois acompanharia necessariamente o 
substantivo tratamentos. A assertiva III – centrados substituiria adequada e corretamente de 
concentração (l.39). está incorreta porque centrados significa no centro e concentrados expressa ideia de 
estarem localizados, unidos em só lugar. Quanto à assertiva IV – A Expressão sem solução poderia ser 
substituída por insolúvel, mantendo o sentido original do texto. Afirmação correta, conforme Aurélio 
- 4. Que não se pode resolver: “tudo isto me parece criar... uma confusão indeslindável e insolúvel” 
(Ramalho Ortigão, Figuras e Questões Literárias, II, p. 117). 
 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que fossem analisadas as afirmações a 
respeito do último parágrafo do texto e, a seguir, indicadas as incorretas I. A taxa de natalidade pode 
diminuir à medida que a educação e o conhecimento sobre os métodos de contracepção forem sendo 
oferecidos às meninas.  Observe-se que a ideia de possibilidade está contida na primeira parte da frase: 
Conforme as meninas recebem ... se tornam disponíveis, e, em consequência disso a taxa de mortalidade 
cai.  Tanto no texto quanto na assertiva percebe-se a inserção da ideia de possibilidade, o primeiro pelo 
fato de ter sido usado a relação de conformidade e, no segundo, pelo uso do modalizador pode. Assim, 
a afirmação é mantida como correta.  Em II. Mais educação e mais acesso aos métodos contraceptivos 
são fatores que podem auxiliar no declínio da taxa de mortalidade, considera-se incorreta, pois o declínio 
citado no parágrafo está relacionado à taxa de natalidade e não de mortalidade A assertiva III. A garantia 
de vida dos filhos é uma alavanca para a manutenção das famílias está incorreta, pois não há qualquer 
informação no parágrafo que dê suporte à ideia de que a manutenção das famílias está relacionada à 
garantida de vida dos filhos, mas sim ao fato de que se os pais puderem garantir a sobrevivência e a 
dignidade dos filhos, automaticamente haverá redução no número de descentes.   Assertiva IV. Os 
eventos mundiais de pobreza e de fome estão relacionados ao fato de haver muitas crianças que vão 
continuar a reproduzir suas experiências em família. Afirmação incorreta, fundamentada na própria 
informação contida no parágrafo: Não é verdade! Quando os pais têm a garantia _______ os filhos 
sobreviverão, eles optam por ter um menor número deles. 
 
QUESTÃO: 15 - ANULADA. A questão solicitava que fosse avaliadas as afirmações que seguem 
relativamente às ideias contidas no texto, entretanto, houve um equívoco ao se enunciar o 
questionamento, o qual deveria ser: quais estão incorretas. Face à impossibilidade de resposta e visando 
à manutenção dos princípios que norteiam esse certame, a banca anula a questão. 
 



 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO APLICADA 

 
 

CARGO(S): PERITO MÉDICO-LEGISTA, PERITO MÉDICO-LEGISTA - PATOLOGISTA, PERITO 
MÉDICO-LEGISTA – PSIQUIATRA 

 
 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com o artigo 2° da Lei nº 13.694/2011 - O Estatuto 
Estadual da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa ORIENTARÁ as políticas públicas, 
os programas e as ações implementadas no Estado 
 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'D'. A simples inversão na digitação numérica da norma citada (de 
45.746, para 45.476), sendo que ainda, posteriormente, a assertiva indicava que se trata do Código de 
Conduta da Alta Administração, o Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo 
Estadual, trata-se de mero erro de digitação (não caracterizando erro grosseiro) incapaz de confundir 
objetivamente o sentido da pergunta e prejudicar o candidato na resolução da questão. Nesse sentido já 
se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA 
COM VÍCIO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. O 
TRIBUNAL DE ORIGEM, AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS, 
CONCLUIU NÃO HAVER ILEGALIDADE NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Da existência dos erros formais de digitação em algumas palavras não 
decorre necessariamente a nulidade das questões com a consequente atribuição dos pontos respectivos, 
uma vez que tais enganos de digitação são incapazes de dificultar a compreensão das questões, não 
tendo causado nenhum prejuízo ao candidato." (AgRg no REsp nº 1.472.506/MG, Ministro Relator 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 9/12/2014)”. 
 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'A'. A simples inversão na digitação numérica da norma citada (de 
45.746, para 45.476), sendo que ainda, posteriormente, a assertiva indicava que se tratava do Código de 
Conduta da Alta Administração Estadual, trata-se de mero erro de digitação (não caracterizando erro 
grosseiro) incapaz de confundir objetivamente o sentido da pergunta e prejudicar o candidato na resolução 
da questão. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO 
OBJETIVA MACULADA COM VÍCIO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTIÇA. O TRIBUNAL DE ORIGEM, AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS 
AUTOS, CONCLUIU NÃO HAVER ILEGALIDADE NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Da existência dos erros formais de digitação em algumas 
palavras não decorre necessariamente a nulidade das questões com a consequente atribuição dos pontos 
respectivos, uma vez que tais enganos de digitação são incapazes de dificultar a compreensão das 
questões, não tendo causado nenhum prejuízo ao candidato." (AgRg no REsp nº 1.472.506/MG, Ministro 
Relator Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 9/12/2014)”. 
 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na obra Direito 
Administrativo. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2016, página 243 (em anexo) (obra indicada nas referências de 
Direito Administrativo), o atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria 
Administração Pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, é o da autoexecutoridade. 
 

Legenda: Autora  

 
 
 



QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com o artigo 71, §2º da Lei nº 8.666/93, a 
Administração Pública responde SOLIDARIAMENTE com o contratado pelos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato" - assertiva III - correta. 
 

 
MATÉRIA: LÍNGUA INGLESA 

 
 

CARGO(S): PERITO MÉDICO-LEGISTA, PERITO MÉDICO-LEGISTA - PATOLOGISTA, PERITO 
MÉDICO-LEGISTA – PSIQUIATRA 

 
 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva I está correta, visto que a expressão 'have always 
had' deve ser traduzida para 'sempre tiveram', considerando o contexto de ocorrência. A assertiva II está 
correta, já que de acordo com o dicionário Oxford (citado na bibliografia) e em outros dicionários 
disponíveis online (MacMillan, The Free Dictionary, Oxford, por exemplo), o phrasal verb 'go on' (passado 
'went on') pode significar tanto 'to continue' quanto 'to happen' e 'to take place'. Os mesmos dicionários 
apresentam a expressão 'to take place' com o sentido de 'to happen' e 'to occur'. Portanto, ambas as 
expressões podem ser usadas como sinônimos.  Atenta-se aqui para o que foi pedido na assertiva: que 
se analisasse o sentido do phrasal verb 'went on', e não o seu aspecto verbal ou outro aspecto sintático. 
E a assertiva III também está correta, pois depois de preposições o verbo deve ser colocado na forma -
ing. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. Primeiramente, atentamos para o fato de que para uma 
assertiva ser considerada verdadeira ela deve estar em acordo com o texto em sua totalidade, e não 
somente em partes. A assertiva I - Nowadays people pay more attention to how a book looks like than 
before. This popularity of beautiful covers and books is a characteristic of the last few years. - é falsa, 
conforme pode ser visto  basicamente nas linhas 27 e 28: "Daunt doesn’t feel that the current vogue for 
beautiful books is anything new, but, rather, a return to the values that existed in a previous publishing 
era." Tal assertiva está em desacordo com o texto, já que esse gosto por livros bonitos não é uma 
característica dos últimos anos, e sim algo que já era valorizado no passado e agora está voltando a ser 
considerado. Em relação à assertiva II - According to the author, the success of book sales is only related 
to the design of their covers. - é falsa e pode ser confirmada mais especificamente nas linhas 32 e
33:  "We’ve seen a clear relationship between books that were successful and books that looked nice and 
had been made well.". Por essa afirmação, não podemos dizer que o sucesso de vendas de livros 
SOMENTE se dá pelo design de suas capas; além disso, em nenhum outro momento do texto o autor 
menciona tal aspecto. A assertiva III - The author mentions that when there is an effort to design a beautiful 
cover it indicates that the content of the book may also be important. - está em acordo com o texto e pode 
ser confirmada nas linhas 43 a 46: "The care and attention lavished on those intricately illuminated 
medieval volumes said something important about what was written inside them, the value of the words 
within, and this is no less true today." Assim, mantém-se o gabarito divulgado.  
 

 
MATÉRIA: RACIOCÍNIO LÓGICO, ANALÍTICO E QUANTITATIVO 

 
 

CARGO(S): PERITO MÉDICO-LEGISTA, PERITO MÉDICO-LEGISTA - PATOLOGISTA, PERITO 
MÉDICO-LEGISTA – PSIQUIATRA 

 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. A negação de "todos" num raciocínio lógico é "pelo menos 
um" e não "nenhum" como está sendo alegado.  
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. A (DHQ) é uma herança autossômica dominante. Portanto 
todos os descendentes que herdarem o alelo afetado irão manifestar o fenótipo, necessariamente. No 
texto está afirmado que:  quem possuir a Síndrome (DHQ) vai manifestar os seus efeitos. A resposta certa 
é a B. No texto os dois fizeram exames genéticos. A detecção da proteína de Huntington é determinada 
geneticamente. Assim, quem tiver a proteína de Huntington vai manifestar os sintomas e quem não a tiver 
não pode manifestá-los associada a DHQ. Pedro tem a proteína e Alexandre não. Logo Pedro vai 
manifestar os sintomas e Alexandre não. 
 
 



QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. Esquema da questão: água (A), álcool (B) e éter (C).  Frascos 
X, Y e Z. De acordo com as afirmações: X pode conter (C), Y pode conter (B ou C) e Z pode conter (A ou 
C). Se X contém (C), Y contém (B) e Z contém (A), mas como duas afirmações devem ser falsas, X deve 
ser verdadeira e Y e Z falsas, logo a resposta certa é a B. 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão trata de uma tautologia: um termo ou texto 
redundante que repete a mesma ideia mais de uma vez. Assim, 1) se ele perguntar para o que fala a 
verdade qual o cálice que o outro diria que contém água ele apontaria para o que tem veneno, mas como 
sempre fala a verdade aponta para o que tem água. 2) se ele perguntar para o que fala a mentira qual o 
cálice que o outro diria que contém água ele apontaria para o que realmente tem água, mas como ele fala 
a mentira ele aponta para o veneno. Assim, o cálice que contém água é o outro. As duas respostas levam 
ao mesmo cálice. A resposta certa é a A. 
 
*Ajustado às 10h48min, de acordo com gabarito definitivo. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

CARGO(S): PERITO MÉDICO-LEGISTA – PSIQUIATRA 
 

 
QUESTÃO: 76 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'C'. 1 - A assertiva 
I está correta. No que diz respeito à alçada do perito psiquiatra e sua área de atuação, a avaliação pericial 
da responsabilidade penal pode levar a três possibilidades de conclusão: imputabilidade, semi-
imputabilidade ou inimputabilidade. A imputabilidade ocorre quando não há modificadores da 
responsabilidade penal e essa é plena, com total integridade das capacidades cognitivas e volitivas do 
agente em relação ao fato denunciado. A semi-imputabilidade decorre da parcial modificação da 
responsabilidade penal, com algum grau de prejuízo das capacidades cognitivas e/ou volitivas do agente, 
em nexo causal com alguma condição psicopatológica. A inimputabilidade é consequente ao prejuízo total 
das capacidades cognitivas e/ou volitivas do agente, em nexo de causalidade com alguma condição 
psicopatológica. E, ao concluir por uma destas três possibilidades, cessa a área de atuação e 
manifestação do perito. Então, em casos de embriaguez pré-ordenada, sem dependência, que não se 
enquadrem nas situações de "caso fortuito" ou "força maior", o agente deve ser considerado plenamente 
responsável, ou seja, não há modificação de sua responsabilidade penal. Discussão ou sugestões 
relativas a agravamento, atenuação ou dosimetria de penas fogem do escopo da perícia (e do perito) e 
são atribuições específicas dos operadores do Direito. Nesse sentido, ver entre as referências 
bibliográficas indicadas no edital: Psiquiatria Forense. Taborda, JGV, Abdalla-Filho, E e Chalub, M; 2ª ed. 
Porto Alegre, 2012. p. 166-9. O quadro 8.2, p. 167, intitulado "consequências legais do tipo e do grau de 
embriaguez" do livro citado, apenas indica de forma esquemática os possíveis enquadramentos legais do 
agente nestas situações. A assertiva II está incorreta. A inclusão entre parênteses da palavra álcool na 
expressão entre parênteses "álcool ou substâncias de efeitos análogos" no enunciado torna a assertiva II 
incorreta, uma vez que o álcool não consta entre as substâncias psicoativas de que trata a Lei 11343/2006 
e portarias regulatórias da Anvisa. Psiquiatria Forense. Taborda, JGV, Abdalla-Filho, E e Chalub, M; 2ª 
ed. Porto Alegre, 2012. p. 160. 
 

 
CARGO(S): PERITO MÉDICO-LEGISTA – PATOLOGISTA 

 
 
QUESTÃO: 72 - MANTIDA alternativa 'E'. A morte cardíaca súbita tem como principal causa a 
Cardiopatia Isquêmica (ou Aterosclerótica). Esta afirmação pode ser observada em ambos os livros que 
utilizamos para referência bibliográfica. - No Robbins, capítulo que trata da Morte Cardíaca Súbita:  " Em 
muitos adultos, a MCS é uma complicação e frequentemente a primeira manifestação clínica da 
Cardiopatia Isquêmica (CI). - No Hygino, capítulo que trata de Morte Súbita e Morte Suspeita - Doenças 
do Aparelho Circulatório (p. 147): " A causa mais comum de morte súbita em adultos é a 
Coronarioesclerose..." O mecanismo final de morte é mesmo a arritmia letal. Entretanto, a letra "A" 
encontra-se errada pela causa primária (Cardiopatia Hipertensiva). 
 
QUESTÃO: 73 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'D'. A terceira 
assertiva, segundo o gabarito, é VERDADEIRA. O autor Robbins indica as três principais alterações que 
levam à formação de um trombo: lesão endotelial, estase ou turbulência do fluxo sanguíneo e 
hipercoagulabilidade sanguínea. A segunda assertiva é FALSA. O hematoma é um sangramento contido 



dentro do espaço de um tecido. O processo de degradação do sangue na equimose encontra-se trocado. 
A bilirrubina, de coloração amarelada, é o último estágio da mudança de coloração (livro do Hygino, 
capítulo de lesões e morte por ação contundente, p. 200). A resposta do gabarito está errada. Deve ser 
alterada para a letra "D". 
 
QUESTÃO: 74 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa B está correta. Segundo o livro do Hygino, 
capítulo de Morte Súbita e Morte Suspeita - Doenças do Aparelho Digestivo (p. 157 e 158): "Outra 
complicação das úlceras pépticas é a perfuração do tubo digestivo e consequente peritonite, não sendo 
atendido, evolui para peritonite generalizada e morte por sepse." A alternativa "E" está 
INCORRETA:  S.A.R.A. (Síndrome de Angústia Respiratória Aguda do Adulto) é consequência de dano 
alveolar difuso, incluindo injúria direta dos pulmões e doenças sistêmicas. Não tem origem cardiogênica. 
Segundo o livro Robbins, capítulo O Pulmão - injúria Pulmonar Aguda: " O exsudato e a destruição do 
tecido de difusão que ocorrem com a SARA não podem ser facilmente resolvidos, e em geral o resultado 
é a organização com formação de cicatrizes.... Essa é a diferença do transudato do edema pulmonar 
cardiogênico, que usualmente se resolve." 
 
QUESTÃO: 80 - ANULADA. A questão será anulada, pois há um erro de digitação na alternativa correta. 
"... frascos com vidros..." deveria ter sido digitado "... frascos de vidro com água..." 
 
 

MATÉRIA: MEDICINA LEGAL 
 
 

CARGO(S): PERITO MÉDICO-LEGISTA 
 

 
QUESTÃO: 71 - MANTIDA alternativa 'D'. O gabarito não merece reparo. O assunto é parte fundamental 
de documentos médico-legais exigidos no edital e a divisão em capítulos é mera liberalidade dos autores. 
A declaração de óbito é fornecida em três vias. Embora resoluções do CREMERS não façam parte da 
bibliografia, nenhuma delas irá contra os informes dos livros recomendados, eis que todos são baseados 
na lei. No caso da assertiva B, o médico assistente não pode emitir a declaração de óbito, pois se trata de 
morte violenta. Independentemente do tempo entre o acidente e a morte, o corpo deve ser encaminhado 
ao perito médico legista. 
 
O perito médico legista não está obrigado a fazer abertura de cavidades. Deverá realizar seu exame da 
forma mais criteriosa e técnica possível. Deverá definir a causa médica de morte. Caso necessário, deverá 
responder os questionamentos das autoridades. O médico assistente não emite certidão de óbito. Nenhum 
conselho regional de medicina emite orientações sobre certidão de óbito. Emite orientações sobre 
atestados de óbito.  Quem emite certidão de óbito é o cartório de registro de pessoas naturais. O médico 
assistente emite declaração de óbito.  
 
QUESTÃO: 72 - MANTIDA alternativa 'C'. O candidato deve se ater a todas as bibliografias 
recomendadas. Hygino de Carvalho Hércules discorre sobre a variação de tonalidade de livores, a 
depender da causa médica da morte. 
 
QUESTÃO: 73 - MANTIDA alternativa 'E'. Projétil de arma de fogo (PAF) não tem trajetória no corpo, 
tem trajeto. Não existe lei que obrigue o perito médico legista a realizar abertura de determinada cavidade 
corporal. Seria absurdo tamanha interferência em um ato médico. Não é função do perito médico legista 
determinar a causa jurídica da morte. São as autoridades que devem fazer este trabalho, após toda a 
investigação necessária. De forma alguma é possível descartar outras formas jurídicas de morte, neste 
caso somente com o exame do corpo da vítima. Não há nenhum elemento que permita ao candidato 
afirmar que a lesão descrita foi produzida por tiro de fuzil ou de rifle (projétil de arma de fogo de alta 
energia). A alternativa E está correta. Claramente se lê que pode auxiliar. Não se está afirmando 
categoricamente. 
 
QUESTÃO: 74 - MANTIDA alternativa 'A'. O gabarito deve ser mantido em sua totalidade, visto que em 
acordo com as bibliografias sugeridas. A única alternativa incorreta é a letra A. A letra E está totalmente 
correta, pois influencia diretamente na formação da cavidade temporária. A coincidência da cavidade 
temporária com a saída do projétil de arma de fogo é a responsável pelas grandes lesões com destruição 
de tecidos que frequentemente são vistas em saídas de tiros de fuzil/rifle. Tudo conforme Hygino de 
Carvalho Hércules, Medicina Legal: Texto e Atlas, página 299. 
 



QUESTÃO: 75 - MANTIDA alternativa 'E'. Todas as assertivas estão incorretas, fazendo com que o 
gabarito a ser assinalado seja a letra E. O número de ferimentos de entrada de projétil de arma de fogo 
pode ser igual, maior ou até menor que o número de saídas (neste último caso, por exemplo, fragmentação 
de projétil). A dinâmica no momento dos fatos é área de trabalho da perícia criminal. Embora seja possível 
em muitas situações afirmar-se a ordem (sequencia) de entrada dos projéteis no corpo de vítima, em 
muitas situações é impossível e não se pode exigir isto sempre do legista. Não necessariamente todas as 
orlas descritas devem estar presentes em um mesmo ferimento para que o tiro seja caracterizado como à 
curta distância. É possível encontrar orla de escoriação em saída de projéteis de arma de fogo. Por 
exemplo, pele em contato com anteparo. Hygino de Carvalho Hércules mostra fotografia em fls. 275 (figura 
14.59) deste fenômeno. 
 
QUESTÃO: 76 - MANTIDA alternativa 'E'. A única alternativa incorreta é a letra E. A alternativa A está 
correta: em fls. 566 da obra Medicina Legal: Texto e Atlas, indicada na bibliografia: Nos afogados de água 
doce, a hemodiluição associada à asfixia causa hemólise, liberação do potássio intracelular e parada 
cardíaca em fibrilação ventricular. Alternativa B: Em fls. 572 da mesma obra: Se houver 
hemoconcentração, afastar-se-à. (de zero). Alternativa C: Definição de afogado branco, segundo Hygino 
de Carvalho Hércules e Genival Veloso de França. Alternativa D: o cogumelo de espuma não é exclusivo 
dos afogados. Inclusive, pode-se encontrar afogados que não apresentem esta característica. Nos ensina 
Hygino de Carvalho Hércules, em fls. 567: "Seu valor é limitado". Alternativa E está incorreta: a 
necropapiloscopia é meio bastante útil para identificação científica da vítima em questão, devendo sempre 
ser tentada. Ver fls. 577 de Medicina Legal: Texto e Atlas, indicada na bibliografia. 
 
QUESTÃO: 78 - MANTIDA alternativa 'A'. O gabarito deve ser mantido. A alternativa E está errada em 
sua totalidade. A vítima deveria ter menos de 14 anos para que o estupro de vulnerável fosse 
caracterizado, independentemente de sua vontade. A alternativa comentava que a vítima já tinha 14 anos. 
A alternativa A está contemplada em Medicina Legal à Luz do Direito Penal e do Direito Processual Penal, 
indicada na bibliografia do certame. 
 
QUESTÃO: 79 - ANULADA. A assertiva II não está correta em sua totalidade, embora descrita na obra 
Medicina Legal à Luz do Direito Penal e do Direito Processual Penal. As demais assertivas estão corretas, 
não sendo necessária autorização judicial para a prática do aborto legal. Como não há alternativa que 
contemple I, III e IV, a questão deve ser anulada. 
 
QUESTÃO: 80 - MANTIDA alternativa 'B'. O decálogo do perito médico legista está entre os 
conhecimentos básicos quando se exige "introdução à medicina legal" e "peritos" no edital. A divisão em 
capítulos é mera liberalidade dos autores e não autoriza o candidato a desconhecer o assunto.  A resposta 
faz parte do que não se espera de um perito oficial, nos termos da bibliografia recomendada. 
 

 
CARGO(S): PERITO MÉDICO-LEGISTA, PERITO MÉDICO-LEGISTA - PATOLOGISTA, PERITO 

MÉDICO-LEGISTA – PSIQUIATRA 
 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'D'. O gabarito está correto e deve ser mantido.  Luxação é uma 
clássica lesão causada por ação contundente, conforme bibliografia (vide fls. 203 da obra de Hygino de 
Carvalho Hércules indicada). A assertiva III descreve a clássica ferida contusa. Não é possível confundir 
ferida contusa com ferida cortante ou incisa. 
 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D está incorreta e é o gabarito. Não está incorreta 
devido a erros de grafia, embora também o seja e, como as demais assertivas estão corretas, o gabarito 
deve ser mantido. Está incorreta na sua essência, pois não é possível afirmar que as lesões foram 
produzidas por dois instrumentos diferentes, uma vez que o mesmo instrumento pode produzir lesões 
diferentes, dependendo da forma pela qual é utilizado pelo agressor. A assertiva B está correta, de fato. 
A questão solicitava que o candidato assinalasse a alternativa incorreta. 
 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'E'. O gabarito deve ser mantido. Não há nenhuma garantia que 
no caso a mancha verde deva iniciar-se na fossa ilíaca direita. Não há informação sobre a posição da 
cabeça do cadáver, por exemplo. Não se trata apenas de casos de fetos ou de afogados aqueles nos 
quais a putrefação pode não iniciar na fossa ilíaca direita. Não são larvas as responsáveis pela produção 
de gases que causam odor fétido no cadáver em fase gasosa de putrefação. São bactérias.  
 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'A'. O gabarito deve ser mantido. A descrição é aquela encontrada 
nos livros indicados pela banca. A bibliografia comentada pelo candidato não foi indicada pela banca. 



Como qualquer disciplina não exata, a medicina legal admite variações de interpretações ou de 
entendimento de escolas, mas a bibliografia indicada deve ser seguida para o certame específico. 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. Depressão pós-parto não tem nenhuma relação, reitera-se, 
nenhuma relação com estado puerperal e era esse conhecimento justamente o exigido pela banca nesta 
questão. De forma alguma são a mesma doença com termos diferentes. As assertivas II e III estão corretas 
de acordo com a bibliografia informada. A assertiva IV está incorreta, visto não ter relação com o aspecto 
radiográfico dos pulmões. 
 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa A está correta. Trata-se de uma lesão 
perfurocontusa clássica. A alternativa B está correta. É função do perito médico legista determinar o trajeto 
do projétil no corpo da vítima. A alternativa C está errada, pois SEM EXAME DAS VESTES, o perito 
médico legista não pode afirmar que o tiro foi à distância. A alternativa D está correta, pois descreve 
classicamente a orla de escoriação. A alternativa E está correta, pois quase sempre o diâmetro dos 
ferimentos de entrada de tiros é menor que o diâmetro do projétil. Como exceção, alguns tiros de fuzil, 
projéteis deformados, richocete. A assertiva exigia o habitual, não a exceção. 
 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'A'. O sulco pode estar ausente em certas formas de 
estrangulamento, por exemplo, quando há o "golpe da gravata" conforme claramente expresso por Genival 
Veloso de França na bibliografia sugerida. A causa jurídica do enforcamento é suicida na maioria das 
vezes. Não há necessidade haver fratura do osso hioide para que o enforcamento seja caracterizado. A 
esganadura muito frequentemente apresenta as lesões citadas. Pode existir enforcamento com sulco 
oblíquo descentendente. Não é o mais frequente, mas é situação vista na prática e a bibliografia 
recomendada é clara.  Se assim não fosse, Hygino de Carvalho Hércules não teria escrito em fls. 535 do 
livro indicado: "Em condições habituais, é oblíquo com relação ao eixo do pescoço e ascende..."Em 
nenhum momento se comenta sobre impossibilidade de sulco descendente. 
 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'C'. O gabarito deve ser mantido pois livores rosáceos podem 
indicar intoxicação por monóxido de carbono. Livores violáceos não tem relação com intoxicação por 
monóxido de carbono.   
 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'C'. Embriaguez alcoólica, alcoolismo e alcoolemia não são 
sinônimos. Basta que se leia a introdução do capítulo relacionado na obra de Genival Veloso de França. 
A ação do álcool no organismo depende de inúmeros fatores (habitualidade do uso de álcool, idade, 
comorbidades, medicamentos, velocidade da ingestão, estado de enchimento do estômago, entre outros). 
Embora do ponto de vista legal exista um valor a partir do qual há a caracterização do crime de embriaguez 
ao volante, do ponto de vista médico-legal é necessária a observação de todos os aspectos clínicos para 
a caracterização da embriaguez. Assim é o entendimento de França, quando comenta sobre a importância 
do ato pericial para caracterização da embriaguez. A alternativa C é correta, nos termos da bibliografia 
recomendada. O bafômetro pode ter resultados falso-positivos e passível de contestação é. A absorção 
do álcool inicia-se nas partes mais proximais do trato digestivo: boca, faringe, esôfago e não somente a 
partir do estômago. Está claro na obra de Hygino de Carvalho Hércules indicada, em fls. 406. Há 
necessidade do candidato conhecer todas as referências citadas, visto que a medicina não é, de forma 
alguma, ciência exata. 
 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'E'. Todas as assertivas estão corretas nos exatos termos do 
capítulo referente a este tema da obra Medicina Legal: Texto e Atlas de Hygino de Carvalho Hércules. 
Deve-se alertar para o fato de que a ciência médica não é exata e que diferenças de interpretação entre 
escolas podem existir. Por este motivo, não é toda a bibliografia médica que pode ser citada para socorrer 
o candidato. Uma bibliografia específica foi indicada. Assertiva I faz parte do texto de fls. 310 do livro 
citado: "O denominador comum a essas alterações é a obstrução das vias de passagem do ar, o que leva 
ao desequilíbrio entre as pressões vigentes no interior dessas estruturas e a presente no exterior". 
Assertiva II está explícita em fls. 311 do livro citado: "Como o barotrauma auditivo é inerente a certas 
atividades profissionais, além de ocorrer no mergulho esportivo, constitui motivos para em ações 
trabalhistas". Assertiva III está comentada em fls. 312.: "Mergulhadores que tenham dentes com 
tratamento mal feito do canal pulpar, em que parte da cavidade contém ar, podem acusar dor tanto na 
descida quanto na subida". A assertiva IV pode ser estudada claramente em fls. 314 da obra comentada 
e corresponde aos comentários à doença da descompressão tipo I. 
 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'D'. O gabarito deve ser mantido em sua totalidade. Segundo 
Hygino de Carvalho Hércules em fls. 372 da obra indicada: "Atualmente, é ponto pacífico que a marca 
elétrica é uma forma especial de queimadura". 
 
 



 
 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'B'. Conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina com ou 
sem ejaculação. A literatura indicada é clara ao informar que introdução do pênis no ânus é outro ato 
libidinoso, diverso da conjunção carnal. A alternativa B está correta e não há o que discutir, visto que não 
se está afirmando taxativamente. "Pode" auxiliar na identificação do agressor. Ruptura himenal recente 
não é conclusiva a respeito de estupro. Certamente existem diariamente diversas rupturas himenais 
decorrentes de ato sexual consentido que não tem relação nenhuma com crime. O hímen, conforme 
lembra França, também pode se romper em situações diferentes da conjunção carnal. É possível 
encontrar integridade de hímen em mulher com vida sexual pregressa. A literatura indicada discursa 
claramente sobre o hímen complacente, isso sem se comentar outras especificidades deste tópico dentro 
da medicina legal. Dosagem de fosfatase ácida é exame sujeito a falsos positivos e não permite a 
afirmação que consta na assertiva. 
 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. O exame anatomopatológico dos órgãos citados pode auxiliar, 
mas não é possível afirmar que serão conclusivos para a determinação da causa médica da morte. A 
alternativa B cita causas JURÍDICAS de morte. Não é função do perito médico legista determinar causa 
jurídica de morte. Ele deve determinar a CAUSA MÉDICA da morte, sempre que possível. A equimose 
descrita na coxa da vítima foi produzida dias antes de sua morte e claramente é pré-mortal. Vide o tema 
especto esquimótico. A alternativa D está correta. Faz parte do mínimo exigido no caso em tela a 
solicitação de perícia toxicológica, que pode auxiliar na determinação da causa médica da morte. No caso 
em análise, não basta o exame externo do corpo para determinação da causa médica da morte. Há 
necessidade de uma perícia médico-legal criteriosa e completa. 
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QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo o Código Processual Penal: "Artigo 6 - Logo que tiver 
conhecimento da prática de infração penal, a Autoridade Policial deverá: I - Dirigir-se ao local, 
providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos 
criminais;" 
 
QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo o Código Processual Penal: Artigo 164: Os 
cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do 
possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. (Redação dada pela Lei nº 
8.862, de 28.3.1994). Portanto, não é obrigatório a fotografação das tatuagens e cicatrizes de um indivíduo 
já identificado, como sugere a alternativa D.  
 
QUESTÃO: 46 - ANULADA. De acordo com a bibliografia, TOCCHETTO, Domingos (Org.); STUMVOLL, 
Victor Paulo. Criminalística. 6ª edição. Campinas: Millennium, 2014, no Capítulo II – A Perícia em Face da 
Legislação; Item 13.2 – Exumação, pág. 49, penúltimo parágrafo, “se a exumação objetivar também – ou 
exclusivamente – a busca de outros vestígios externos ao cadáver, aí sim, necessariamente a autoridade 
deverá requisitar a presença dos peritos criminais, a fim de que eles façam o exame pericial do local, 
visando caracterizar os possíveis vestígios que estejam sendo buscados”. Sendo assim, é possível a 
presença do perito em casos de exumação, o que torna a alternativa indicada pelo gabarito inválida. 
 
QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão cobra a interpretação do texto base, as diferenças 
entre morte natural e violenta, os mecanismos de acionamento da Equipe Pericial, bem como a atividade 
fim do Perito Criminal. O texto base diz: "A Equipe de Remoção do Departamento Médico-Legal (DML), 
formada por um Técnico em Perícias e um Motorista, recebe um chamado para remoção de um cadáver 
do sexo masculino encontrado em avançado estado de decomposição, sem sinais aparentes de 
violência. Chegando ao local da ocorrência, a residência da vítima, a equipe do DML é informada pelos 
policiais presentes que vizinhos teriam solicitado a presença de uma equipe para verificar a origem do 
forte odor de putrefação. A equipe da Polícia Civil teria encontrado o apartamento trancado pelo lado de 
dentro e teria solicitado que o síndico abrisse a porta, uma vez que ele possuía uma cópia da chave. O 
síndico, por sua vez, teria informado aos policiais que a vítima seria um senhor de aproximadamente 73 
anos que morava sozinho e possuía histórico de problemas cardíacos e depressão. A equipe do DML 
verificou que a vítima se encontrava em decúbito ventral sobre a cama com a cabeça voltada para 



baixo, sobre o travesseiro, o corpo estava esverdeado, bastante inchado e exalava forte odor 
fétido. Ao remover o cadáver, os técnicos encontraram sob a região do tórax da vítima um revólver de 
calibre 38 e observaram a presença de um ferimento perfurocontuso na região mentoniana (queixo) 
compatível com a entrada de projétil de arma de fogo." Fica claro no texto base que a Polícia Civil 
estava diante de um local e um cadáver sem sinais aparentes de violência e que só após a Equipe 
do DML "remover o cadáver" foram constatadas evidências que contrariavam a tese de morte 
natural, ou seja, a partir daquele momento, a Autoridade Policial teria conhecimento da prática de 
uma infração penal e estaria impelida à acionar a Equipe do IGP. De acordo com o artigo 6º, inciso I, 
do Código de Processo Penal, “Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 
policial deverá: I – dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das 
coisas, até a chegada dos peritos criminais” sobretudo no caso daqueles que deixam nítidos vestígios, 
como está expresso no artigo Art. 158.º do Código de Processo Penal “ Quando a infração deixar 
vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a 
confissão do acusado”. Cabe a autoridade policial (delegado de polícia) requisitar a perícia, conforme 
determina o próprio artigo 6º do código de processo penal. Nesse sentido, a avaliação sobre a ocorrência 
ou não de infração é de responsabilidade exclusiva da autoridade policial, devendo verificar a existência 
ou não de ato infracional antes do respectivo chamado de peritos criminais. O evento "morte natural" não 
se enquadra em qualquer tipificação penal, ou seja, não é uma infração. Portanto, no exemplo do texto, 
a Autoridade Policial, até o momento em que a Equipe do DML removeu o cadáver de sua posição, não 
possuía conhecimento de qualquer infração penal que justificasse a Requisição da Equipe Pericial. A 
solicitação apenas da remoção do cadáver pela Equipe do DML, pela Autoridade Policial, em casos de 
morte sem suspeita de violência, é exemplificada no Material de Apoio em Locais de Crime, publicado na 
SENASP pelo próprio Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Segue transcrição do texto: "Do 
ponto de vista legal e policial, sempre que a morte ocorrer em circunstâncias em que não houver um 
médico que ateste o óbito da vítima, o cadáver será submetido à necropsia no Departamento Médico-
Legal. Tal situação é definida como morte sem assistência médica. A presença de policiais neste tipo de 
local é determinante para verificar a ausência de vestígios materiais (obviamente extrínsecos) associados 
a uma morte violenta, e nesses casos, deverá ser solicitada apenas a remoção do cadáver ao DML, não 
sendo necessária à realização de levantamento pericial pela equipe do DC." 
https://ead.senasp.gov.br/modulos/educacional/material_apoio/LocalCrime_VA.pdf 
 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'B'. Matéria encontra-se na bibliografia. SENASP. Procedimento 
Operacional Padrão Perícia Criminal. Brasília, 2013. Na alternativa correta, letra B, existe a substituição 
da palavra "poderá" pela palavra "deverá", em relação a bibliografia, porém, não abre qualquer margem 
para equívocos, uma vez que todas as demais alternativas possuem erros grosseiros.  
 
QUESTÃO: 53 - ANULADA. Observando a alternativa “a”, temos o seguinte: “Devido à presença da 
equipe da Polícia Civil, quando da chegada da equipe Pericial, é possível afirmar que o local se encontrava 
isolado e preservado”. Erroneamente, a assertiva condiciona a isolação e preservação do local de crime 
com a presença da Polícia Civil. Ademais, o parágrafo único do Art. 166 do Código de Processo Penal 
instrui o seguinte: “Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no 
relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos”. Erroneamente, a alternativa afirma 
que a classificação do local seria “preservado” antes da análise dos peritos, partindo do pressuposto de 
que apenas a presença da Polícia Civil seria o determinasse a preservação do local. Sendo a presença 
da equipe da Polícia Civil condição suficiente para se determinar a classificação do local de crime como 
preservado.  
 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'D'. O gabarito da questão é a letra D, ou seja, estão corretas as 
assertivas I, II e V, que são respectivamente, O calibre nominal, as características da cápsula de 
espoletamento e o tipo de projétil.  
 
 
 
 


