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“É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que à ponta da espada.”
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Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

ATENÇÃO:

BOA PROVA!
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VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

ESTE CADERNO CONTÉM 100 (CEM) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.

O cand idato só poderá re t i ra r -se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;

Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
m e i o . O d e s c u m p r i m e n t o d e s s a
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

Por motivo de segurança:Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de
cada questão

Língua Portuguesa 10 1

Raciocínio Lógico Matemático 10 1

Noções de Direito Administrativo 10 1

Noções de Direito Processual Penal 10 1

Noções de Direito Penal 10 1

Conhecimentos Específicos 50 1

PROVA
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

“Já sei!”
“O quê? Volta aqui, pô...”
“Como um punhado de amoras na neve das

estepes. A tua boca é como um punhado de amoras
na neve das estepes!” (VERÍSSIMO, Luís Fernando.
Cultura. In: . Rio de Janeiro:
Objetiva, 2000. p. 140-151.)

As mentiras que os homens contam

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Ele disse: “O teu sorriso é como o primeiro
suave susto de Julieta quando, das sombras
perfumadas do jardim sob a janela insone, Romeu
deu voz ao sublime Bardo e a própria noite aguçou
seus ouvidos.”

E ela disse: “Corta essa.”
E ele disse: “A tua modéstia é como o rubor

que assoma à face de rústicas campônias acossadas
num quadro de Bruegel, pai, enaltecendo seu
rubicundo encanto e derrotando o próprio simular de
recato que a natureza, ao deflagrá-lo, quis.”

E ela disse: “Cumé que é?”
E ele: “Eu te amo como jamais um homem amou,

como o Amor mesmo, em seu autoamor, jamais se
considerou capaz de amar.”

E ela: “Tô sabendo...”
“Tu és a chuva e eu sou a terra; tu és ar e eu sou

fogo; tu és estrume, eu sou raiz.”
“Pô!”
“Desculpe. Esquece este último símile. Minha

amada, minha vida. A inspiração é tanta que
transborda e me foge, eu estou bêbado de paixão, o
estilo tropeça no meio-fio, as frases caem do bolso...”

“Sei...”
“Os teus olhos são dois poços de águas claras

onde brinca a luz da manhã, minha amada. A tua
fronte é como o muro de alabastro do templo de
Zamaz-al-Kaad, onde os sábios iam roçar o nariz e
pensar na Eternidade. A tua boca é uma tâmara
partida... Não, a tua boca é como um... um... Pera só
um pouquinho...”

“A tua boca, a tua boca, a tua boca... (Uma
imagem, meu Deus!)”

“Que qui tem a minha boca?”
“A tua boca, a tua boca... Bom, vamos pular a

boca. O teu pescoço é como o pescoço de Greta
Garbo na famosa cena da nuca em

, com Charles Boyer, dirigido por Clarence
Brown, iluminado por...”

“Ó escuta aqui...”
“Eu tremo! Eu desfaleço! Ela quer que eu a

escute! Como se todo meu ser não fosse uma
membrana que espera a sua voz para reverberar de
amor, como se o céu não fosse a campana e o Sol o
badalo desta sinfonia especial: uma palavra dela...”

“Tá ficando tarde.”
“Sim, envelhecemos. O Tempo, soturno

cocheiro deste carro fúnebre que é a Vida. Como
disse Eliot, aliás, Yeats – ou foi Lampedusa? – , o
Tempo, esse surdo-mudo que nos leva às costas...”

“Vamos logo que hoje eu não posso ficar toda
a noite.”

[...]

Cultura

Madame
Walewska

Questão 01

A crônica indica que há um descompasso entre as
personagens. Qual a razão, mostrada no texto, para
que isso ocorra?

A) O distanciamento do narrador provoca o
descompasso no relacionamento amoroso e na
situação de paquera.

B) A tentativa de sedução por parte da personagem
masculina intimida a personagem feminina.

C) As situações externas aos diálogos interferem
diretamente no comportamento das personagens.

D) As diferenças linguísticas entre a personagem
masculina e a personagem feminina.

E) O pragmatismo da personagem masculina
exposto pelas interferências do narrador.

Questão 02

As figuras de linguagem são usadas como recursos
estilísticos para dar maior valor expressivo à
linguagem.
No seguinte trecho “Tu és a chuva e eu sou a terra
[...]” predomina a figura, denominada:

A) onomatopeia.
B) hipérbole.
C) metáfora.
D) catacrese.
E) sinestesia.

Questão 03

“Como se todo meu ser não fosse uma membrana
que espera a sua voz para reverberar de amor, [...]”
Assinale a afirmativa correta sobre o fragmento,
retirado do texto.

A) O termo REVERBERAR é, morfologicamente, um
advérbio.

B) Apalavra QUE é um pronome relativo.
C) DEAMOR compõem uma locução verbal.
D) COMO SE atribui ideia de oposição ao segmento.
E) MEU é um pronome substantivo possessivo.
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Questão 08

A função sintática do segmento destacado em
“[...] Romeu deu vozAO SUBLIME BARDO [...]” é:

A) adjunto adverbial.
B) complemento nominal.
C) agente da passiva.
D) objeto indireto.
E) objeto direto.

Questão 04

“Vamos LOGO que hoje eu não posso ficar toda a
noite.”
Apalavra em destaque atribui ao segmento uma ideia
de:

A) concessão.
B) conclusão.
C) tempo.
D) condição.
E) oposição.

Questão 09

Assinale a alternativa que apresenta reescrita da
frase “Desculpe. Esquece este último SÍMILE.”,
mantendo o mesmo valor semântico da palavra
destacada, e fazendo as alterações necessárias à
obediência às normas de concordância.

A) Desculpe. Esquece este último SÍMBOLO.
B) Desculpe. Esquece esta últimaANALOGIA.
C) D e s c u l p e . E s q u e c e e s t a ú l t i m a

VEROSSIMILHANÇA.
D) Desculpe. Esquece esta última SIMONIA.
E) Desculpe. Esquece esta última SIMBIOSE.

Questão 05

Como ficaria o verbo da frase “[...] a própria noite
aguçou seus ouvidos”, flexionado na voz passiva
analítica?

A) são aguçados.
B) seriam aguçados.
C) fossem aguçados.
D) foram aguçados.
E) aguçou-se.

Questão 06

Em “A inspiração é tanta QUE transborda [...]”, a
palavra destacada, morfologicamente, é:

A) conjunção integrante.
B) índice de indeterminação do sujeito.
C) partícula apassivadora.
D) pronome reflexivo.
E) conjunção subordinativa.

Questão 10

A oração destacada em “Ela quer QUE EU A
ESCUTE!” está corretamente classificada em:

A) subordinada adverbial consecutiva.
B) subordinada substantiva predicativa.
C) subordinada substantiva objetiva direta.
D) coordenada sindética explicativa.
E) subordinada adjetiva restritiva.

Questão 11

“Se Elisângela é psicóloga, então ela é observadora.”

Logo:

A) Se Elisângela é psicóloga, então ela não é
observadora.

B) Se Elisângela não é psicóloga, então ela é
observadora.

C) Se Elisângela é observadora, então ela não é
psicóloga.

D) Se Elisângela é observadora, então ela é
psicóloga.

E) Se Elisângela não é observadora, então ela não é
psicóloga.

Questão 07

Assinale a alternativa em que o complemento do
verbo transitivo da frase foi, de acordo com a
norma-padrão e as regras de colocação pronominal,
corretamente substituído por um pronome oblíquo.

A) “e a própria noite aguçou SEUS OUVIDOS.” / e a
própria noite aguçou-OS.

B) “Romeu deu VOZ ao sublime Bardo” / Romeu
deu-LHE ao sublime Bardo.

C) “ E s q u e c e E S T E Ú LT I M O S Í M I L E . ” /
Esquece-LHE.

D) É verdade que admirava A SUA BOCA / É verdade
que admirava-A.

E) As palavras do jovem desafiavam O SEU
ENTENDIMENTO. / As palavras do jovem
desafiavam-LHES.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
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Questão 12

Considere que as seguintes afirmações são
verdadeiras:

“Alguma candidata é médica.”
“Toda candidata é formada.”

Assim sendo, das opções abaixo, a única verdadeira
é:

A) Alguma candidata médica não é formada.
B) Alguma candidata não médica não é formada.
C) Alguma candidata formada é médica.
D) Toda candidata médica não é formada.
E) Toda candidata formada é médica.

Questão 15

Considere verdadeira a declaração:

“Se alguém é delegado, então não tem medo.”

Com base na declaração, é correto concluir que:

A) Se alguém não tem medo, então é delegado.
B) Se alguém tem medo, então não é delegado.
C) Se alguém não tem medo, então não é delegado.
D) Se alguém não é delegado, então tem medo.
E) Se alguém não é delegado, então não tem medo.

Questão 13

Se Ricardo é mais forte que Guto, então Hélio e Fábio
têm a mesma força. Se Hélio e Fábio têm a mesma
força, então André é mais fraco que Guto. Se André é
mais fraco que Guto, então Ricardo é mais forte que
Hélio. Ora, Ricardo não é mais forte que Hélio. Logo:

A) Ricardo não é mais forte que Guto, e Hélio e Fábio
não têm a mesma força.

B) Ricardo é mais forte que Guto, e Hélio e Fábio têm
a mesma força.

C) Ricardo não é mais forte que Fábio, e André é
mais fraco que Guto.

D) Ricardo eAndré são mais fracos que Guto.
E) Ricardo é mais forte que Guto, e André é mais

fraco que Hélio.

Questão 16

Arthur, Bernardo e Cláudio têm, cada um, um único
meio de transporte. Um deles tem um carro, outro tem
uma moto e o terceiro, uma bicicleta. Sabe-se que:

-Arthur não é o dono da moto.
- Cláudio não é o dono do carro.
-Abicicleta não pertence ao Bernardo.
-Amoto não pertence ao Cláudio.

Com base nas informações acima, é correto afirmar
que:

A) Arthur é dono da moto.
B) Arthur é dono da bicicleta.
C) Bernardo é dono do carro.
D) Cláudio é dono da bicicleta.
E) Cláudio é dono da moto.

Questão 14

Partindo das premissas:

(1) Todo delegado é justo.
(2) Todo delegado é formado em direito.
(3) Leonardo é justo.
(4) Amanda é perita.

Pode-se concluir que:

A) Toda pessoa justa é formada em direito.
B) Leonardo é delegado.
C) Amanda é justa.
D) Há pessoas formadas em direito que são justas.
E) Leonardo eAmanda são formados em direito.

Questão 17

A negação da proposição condicional “Luciana é
médica e legista da Polícia Civil” é:

A) Luciana é médica ou é legista da Polícia Civil.
B) Luciana não é médica e é legista da Polícia Civil.
C) Luciana não é médica ou é legista da Polícia Civil.
D) Luciana não é médica e não é legista da Polícia

Civil.
E) Luciana não é médica ou não é legista da Polícia

Civil.
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Questão 22

No Direito Administrativo contemporâneo, a
expressão que define o núcleo diretivo do Estado,
alterável por eleições e responsável pela gerência
dos interesses estatais e pelo exercício do poder
político é:

A) Administração Pública.
B) Governo.
C) Poder Público.
D) Controladoria.
E) Gerência Fiscal.

Questão 19

Dizer que não é verdade que Ana é capixaba e
Leonardo é carioca é logicamente equivalente a dizer
que é verdade que:

A) SeAna não é capixaba, então Leonardo é carioca.
B) Se Ana não é capixaba, então Leonardo não é

carioca.
C) Ana não é capixaba ou Leonardo não é carioca.
D) Ana não é capixaba e Leonardo não é carioca.
E) Ana é capixaba ou Leonardo não é carioca.

Questão 20

Se Fábio é amigo de Felipe, então Adriano não é
amigo de Alberto. Ou Adriano é amigo de Alberto, ou
Edson é amigo de Eurico. Se Paulo não é amigo de
Pedro, então Fábio é amigo de Felipe. Ora, nem
Edson é amigo de Eurico nem Igor é amigo de Ivan.
Logo:

A) Edson é amigo de Eurico ou Fábio é amigo de
Felipe.

B) Se Adriano é amigo de Alberto, Fábio é amigo de
Felipe.

C) Paulo é amigo de Pedro e Fábio é amigo de
Felipe.

D) Paulo é amigo de Pedro e Adriano é amigo de
Alberto.

E) Paulo não é amigo de Pedro e Adriano é amigo de
Alberto.

Questão 21

Além dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, expressamente
citados no art. 37, da Constituição Federal, é
também orientador do Direito Administrativo o
princípio da:

A) livre iniciativa.
B) autonomia da vontade.
C) conservação dos negócios jurídicos.
D) informalidade.
E) participação.

caput

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 23

Sobre o tema “agentes públicos”, é correto afirmar
que guardam vinculação de natureza institucional
com aAdministração Pública os:

A) contratados temporários.
B) delegados de função pública.
C) empregados públicos.
D) servidores estatutários.
E) concessionários.

Questão 24

Levando em conta o poder hierárquico da
Administração Pública, é possível que excepcional e
temporariamente uma autoridade superior arrogue
para si a competência de um órgão ou agente
subordinado. Nessa hipótese, caracteriza-se:

A) avocação.
B) delegação.
C) escalonamento.
D) sobreposição.
E) supervisão.

Questão 18

Dada a proposição “Se Cíntia é assistente social,
então Martha é psicóloga”, uma proposição
equivalente é:

A) Se Cíntia não é assistente social, então Martha
não é psicóloga.

B) Martha é psicóloga se, e somente se, Cíntia é
assistente social.

C) Se Martha não é psicóloga, então Cíntia não é
assistente social.

D) Se Martha é psicóloga, então Cíntia é assistente
social.

E) Cíntia é assistente social e Martha é psicóloga.
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Questão 26

São características inerentes a todos os atos
administrativos:

A) presunção de legitimidade e autoexecutoriedade.
B) imperatividade e exigibilidade.
C) tipicidade e presunção de legitimidade.
D) autoexecutoriedade e imperatividade.
E) exigibilidade e tipicidade.

Questão 30

Sobre a responsabilidade civil do Estado e sua
disciplina na Constituição Federal, é possível afirmar
que, independentemente da natureza da atividade
desempenhada:

A) as pessoas jurídicas de direito público respondem
subjetivamente.

B) as pessoas jurídicas de direito privado respondem
objetivamente.

C) as pessoas jurídicas de direito público respondem
objetivamente.

D) as pessoas jurídicas de direito privado respondem
subjetivamente.

E) as pessoas jurídicas, de direito público ou privado,
respondem objetivamente.

Questão 27

Na hipótese em que o usuário ou terceiro suporte
dano causado por ação do concessionário ou
permissionário, em razão da prestação indireta de
serviço público, a responsabilidade do Estado será:

A) direta.
B) solidária.
C) subjetiva.
D) subsidiária.
E) contratual.

Questão 28

São características da descentralização como
organização administrativa:

A) existência de competências divididas entre
órgãos sem personalidade jurídica própria.

B) formação de um conjunto de entidades
denominado comumente de “Administração
Pública Indireta”.

C) r e s p o n s a b i l i d a d e d i r e t a d o s ó r g ã o s
despersonalizados na hipótese de causação de
danos.

D) conjugação de órgãos e entidades formadores da
denominada “Administração Pública Direta”.

E) superioridade hierárquica do Estado sobre entes
cr iados para d iv isão das at r ibu ições
administrativas.

Questão 29

De acordo com o critério de classificação do controle
dos atos administrativos segundo o momento de seu
exercício, podemos identificar situações de controle:

A) prévio, concomitante ou posterior.
B) de ofício ou provocado.
C) legislativo, judicial ou administrativo.
D) interno ou externo.
E) de legalidade ou mérito.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

Questão 31

Assinale a alternativa correta a respeito do inquérito
policial.

A) O inquérito policial será instaurado de ofício, salvo
nas ações penais privadas, dependentes de
queixa-crime.

B) A instauração do inquérito policial dar-se-á por
decreto da autoridade policial, dependendo,
porém, de representação a esta dirigida pelo
órgão do Ministério Público.

C) O inquérito policial é considerado a fase inicial do
processo penal, aplicando-se-lhe todos os
princípios atinentes a este, sobretudo o do
contraditório.

D) O inquérito policial não poderá ser instaurado de
ofício, sob pena de suspeição da autoridade
policial.

E) No inquérito policial, o ofendido, ou seu
representante legal, e o indiciado poderão
requerer qualquer diligência, que será realizada,
ou não, a juízo da autoridade policial.

Questão 25

Não configura exemplo típico de manifestação do
Poder de Polícia da Administração Pública a seguinte
hipótese:

A) concessão de licença para construir em imóveis.
B) fiscalização sanitária em estabelecimentos.
C) controle do trânsito de veículos automotores.
D) concessão de alvarás de funcionamento.
E) punição de agente público por falta funcional.
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Questão 32

Nos termos do Código de Processo Penal, o
arquivamento dos autos do inquérito policial, nos
crimes de ação pública:

A) somente pode se dar a partir de requisição da
autoridade policial.

B) se dará por determinação do Ministério Público ou
da autoridade policial.

C) depende de ordem da Autoridade Judiciária, a
pedido do Ministério Público.

D) pode se dar por ordem da autoridade policial,
representação do Ministério Público, ou decisão
da autoridade judiciária.

E) pode se dar a pedido do ofendido, ou por
requisição do Ministério Público, mas depende de
decisão da autoridade policial.

Questão 33

O prazo para conclusão do inquérito policial, de
acordo com o Código de Processo Penal, é, em regra,
de:

A) 30 dias na hipótese de indiciado solto, a contar da
data da instauração, e 10 dias na hipótese de
indiciado preso, a contar da data da prisão, sendo
possível a prorrogação judicial do prazo apenas
na hipótese de réu solto.

B) 60 dias na hipótese de indiciado solto, a contar da
data da instauração, e 30 dias na hipótese de
indiciado preso, a contar da data da prisão, sendo
possível a prorrogação judicial do prazo apenas
na hipótese de réu solto.

C) 90 dias na hipótese de indiciado solto e 30 dias na
hipótese de indiciado preso, sempre a contar da
instauração, sendo impossível a prorrogação
judicial do prazo.

D) 90 dias na hipótese de indiciado solto, a contar da
data da instauração, e 30 dias na hipótese de
indiciado preso, a contar da data da prisão, sendo
possível, em ambos os casos, a prorrogação
judicial do prazo.

E) 30 dias na hipótese de indiciado solto e 10 dias na
hipótese de indiciado preso, sempre a contar da
data da prisão, sendo impossível a prorrogação
judicial do prazo.

Questão 34

Assinale a alternativa correta a respeito da
competência jurisdicional no processo penal.

A) Acompetência será fixada prioritariamente no foro
do domicílio do ofendido.

B) Nos casos de exclusiva ação privada, o
querelante poderá preferir o foro de domicílio ou
da residência do réu, ainda quando conhecido o
lugar da infração.

C) A competência será, de regra, determinada pelo
lugar em que se consumar a infração, ou, no caso
de tentativa, pelo lugar em que for praticado o
primeiro ato de execução.

D) Se, iniciada a execução no território nacional, a
infração se consumar fora dele, a competência
será determinada pelo lugar em que tiver sido
praticado, no Brasil, o primeiro ato de execução.

E) Não sendo conhecido o domicílio do réu, a
competência regular-se-á pelo local da infração.

Questão 35

Arespeito da ação penal, é correto afirmar:

A) Na ação penal pública condicionada à
representação, o ofendido poderá retratá-la a
qualquer tempo, desde que antes da sentença.

B) Na ação penal privada, o ofendido apresentará
queixa-crime ao Ministério Público, a quem
caberá apresentar a denúncia em Juízo.

C) O direito de representação, titularizado pelo
o fend ido nas ações pena is púb l i cas
condicionadas, é personalíssimo, portanto
impassível de transmissão .

D) A queixa, ainda quando a ação penal for privativa
do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério
Público, a quem caberá intervir em todos os
termos subsequentes do processo.

E) A renúncia ao exercício do direito de queixa, em
relação a um dos autores do crime, deve ser
interpretada restritivamente, não se estendendo,
portanto, aos demais.

causa mortis
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Questão 36

O exame de corpo de delito, segundo o Código de
Processo Penal:

A) deve ser realizado obrigatoriamente durante o dia.
B) pode ter sua necessidade suprida pela confissão

do réu, mesmo que tenha a infração deixado
vestígios.

C) pode ser dispensado sob critério de conveniência
da autoridade policial.

D) deverá ser direto, sendo inadmissível exame de
corpo de delito indireto.

E) pode ser suprido por prova testemunhal, quando
impossibilitado pelo desaparecimento dos
vestígios do crime.

Questão 39

Segundo o Código de Processo Penal, a prisão
preventiva:

A) depende de requerimento do Ministério Público ou
de representação da autoridade policial.

B) não pode ser decretada por conveniência da
instrução criminal.

C) será admitida, entre outras hipóteses, quando
houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

D) não pode ser decretada no curso do processo
penal, mas apenas nas fases investigatórias.

E) não requer, em regra, a prova da existência do
crime.

Questão 37

Os quesitos da autoridade e das partes poderão ser
formulados ao perito criminal até:

A) o encerramento da perícia, com a entrega do
laudo.

B) o ato da diligência pericial.
C) 10 dias após a nomeação do perito.
D) 5 dias após a nomeação do perito.
E) 10 dias após a entrega do laudo pericial.

Questão 38

Sobre a prisão em flagrante, assinale a alternativa
correta, de acordo com as disposições do Código de
Processo Penal.

A) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao
juiz competente, ao Ministério Público e à família
do preso ou à pessoa por ele indicada.

B) Não se considera em flagrante delito aquele que é
perseguido, logo após, pela autoridade, pelo
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação
que faça presumir ser ele o autor da infração.

C) Em até 48 (quarenta e oito) horas após a
realização da prisão, será encaminhado ao juiz
competente o auto de prisão em flagrante e, caso
o autuado não informe o nome de seu advogado,
cópia integral para a Defensoria Pública.

D) Afalta de testemunhas da infração impedirá o auto
de prisão em flagrante.

E) Não se considera em flagrante delito aquele que é
encontrado, logo depois, com instrumentos,
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser
ele o autor da infração.

Questão 40

O poderá ser impetrado:

A) por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem.
B) somente pelo ofendido, representado por seu

advogado.
C) somente pelo ofendido, dispensada a

representação por advogado.
D) somente pelo Ministério Público.
E) somente pelo ofendido ou pelo Ministério Público.

habeas corpus

NOÇÕES DE DIREITO PENAL

Questão 41

Assinale a alternativa correta a respeito da aplicação
da lei penal no tempo.

A) A lei anterior, quando for mais favorável, terá
ultra-atividade e prevalecerá mesmo ao tempo de
vigência da lei nova, apesar de já estar revogada.

B) Ninguém pode ser condenado por fato que lei
posterior deixa de considerar crime, mas não
cessam, em virtude dela a execução e os efeitos
penais da sentença condenatória proferida sob a
égide da lei anterior.

C) Aplica-se ao crime a lei vigente no momento em
que se verificar o seu resultado.

D) A lei nova incriminadora deve ser aplicada
também aos fatos criminosos praticados antes de
sua vigência, desde que não haja sentença
absolutória transitada em julgado.

E) Nos crimes permanentes, não se aplica a lei penal
mais grave, em vigor antes de cessar a
permanência, que seja posterior ao início de sua
execução.
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Questão 42

Segundo o Código Penal, considera-se praticado o
crime no lugar:

A) em que ocorreu o resultado, pouco importando a
ação ou a intenção do agente, adotando-se a
teoria do resultado ou do evento.

B) no qual se realizou a conduta típica, sendo
irrelevante a localização dos efeitos do crime,
adotando-se a teoria da ação ou da atividade.

C) onde, segundo a intenção do agente, deveria
ocorrer o resultado, adotando-se a teoria da
intenção.

D) em que se verif icou o ato executivo,
independentemente do local do resultado,
adotando-se a teoria da ação a distância ou da
longa mão.

E) tanto onde ocorrida a ação quanto onde se
produziu ou deveria produzir-se o resultado, ou
ainda no lugar do bem jurídico atingido,
adotando-se a teoria pura da ubiquidade, mista ou
unitária.

Questão 44

A respeito da legítima defesa, prevista no Código
Penal como excludente de antijuridicidade, é correto
afirmar que:

A) deve repelir injusta agressão, não respondendo
aquele que assim age por eventual excesso,
desde que culposo.

B) não se volta exclusivamente contra agressão
injusta que configure ilícito penal.

C) não se pode dirigir contra agressão a direito
alheio.

D) a injusta agressão repelida por legítima defesa
deve ser atual, e não apenas iminente.

E) não se admite a legítima defesa sucessiva,
tampouco a recíproca.

Questão 43

Há mera culpa consciente, e não dolo eventual,
quando o agente:

A) atua sem se dar conta de que sua conduta é
perigosa, e de que desatende aos cuidados
necessários para evitar a produção do resultado
típico, por puro desleixo e desatenção.

B) não quer diretamente a realização do tipo, mas a
aceita como possível ou até provável, assumindo
o risco da produção do resultado.

C) conhece a periculosidade da sua conduta, prevê o
resultado típico como possível, mas age deixando
de observar a diligência a que estava obrigado,
por confiar que este não se verificará.

D) quer o resultado representado como fim de sua
ação, sendo sua vontade dirigida à realização do
fato típico.

E) não dá causa ao resultado, do qual depende a
existência do crime.

Questão 45

Segundo o Código Penal, é penalmente inimputável o
agente que:

A) por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou
força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da
omissão, a plena capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

B) tendo praticado crime culposo, for maior do que
70 anos quando da execução da sentença penal
condenatória.

C) praticar o crime movido por violenta emoção ou
paixão, desde que causadas pela vítima na
imediata ocasião anterior ao crime.

D) 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 entendimento.

E) em virtude de perturbação de saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado
não era inteiramente capaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento.
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Na hipótese de uma terceira pessoa desviar a mão do
homicida no exato instante em que este efetuava
disparos de arma de fogo em direção ao peito da
vítima, vindo apenas a lhe gerar lesão corporal, o
agente responderá por:

A) homicídio doloso consumado, pois o resultado
morte somente não ocorreu por circunstâncias
alheias à sua vontade.

B) tentativa de homicídio, porque, muito embora
tenha dado início à execução do crime, este não
se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade.

C) tentativa de lesão corporal seguida de morte, a
qual não se consumou por circunstâncias alheias
à sua vontade.

D) lesão corporal dolosa consumada, em concurso
com tentativa de homicídio, o qual não se
consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade.

E) lesão corporal culposa, sendo o homicídio, nesse
caso, caracterizado como crime impossível, em
virtude de ter sido o meio adotado absolutamente
ineficaz.

Questão 46 Questão 49

Assinale a alternativa que corresponde a crime
classificado como formal.

A) extorsão mediante sequestro.
B) homicídio.
C) roubo.
D) estelionato.
E) furto.

Questão 50

A lesão corporal, para efeitos penais, é considerada
de natureza gravíssima, em distinção àquelas de
natureza grave ou leve, entre outras hipóteses, se
resulta:

A) eritemas.
B) perigo de vida.
C) incapacidade para as ocupações habituais, por

mais de 30 dias.
D) debilidade permanente de membro, sentido ou

função.
E) enfermidade incurável.

Para os efeitos dos crimes contra a vida, considera-se
morta a pessoa no momento em que:

A) cessar sua atividade respiratória sem auxílio
externo.

B) perder sua consciência de forma irreversível.
C) cessar sua atividade encefálica.
D) perder sua capacidade psicomotora.
E) cessar sua capacidade cardiopulmonar sem

auxílio externo.

Questão 47

Aquele que subtrai, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel, com abuso de confiança, ou mediante
fraude, escalada ou destreza, pratica o crime de:

A) roubo.
B) furto simples.
C) estelionato.
D) furto qualificado.
E) apropriação indébita.

Questão 48

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 51

Em relação aos atos e documentos médico-legais, é
correto afirmar:

A) Consulta médico-legal é o atendimento realizado
pelo perito no setor de necropsias.

B) Os atestados judiciários são os únicos que têm
importância administrativa.

C) Aetapa do relatório conhecida como “Descrição” é
a parte mais importante do relatório médico-legal.

D) Os legistas devem afirmar a causa jurídica da
morte no atestado de óbito.

E) A consulta médica é a resposta a um parecer
médico-legal.
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Questão 52

Um indivíduo com diagnóstico de Esquizofrenia,
enquanto se encontrava assintomático, contrata um
detetive para seguir sua esposa e descobre que ela o
está traindo com um colega de trabalho. Resolve
então contratar outro indivíduo para matá-la. Após
decorrido algum tempo do crime, ele é descoberto,
processado e submetido ao exame pericial, porém,
nesse momento, encontra-se em surto. Assinale a
alternativa que melhor esclarece como a sua doença
poderá influir na avaliação da imputabilidade e
atribuição da responsabilidade penal.

A) Isenta-o de responsabilidade, pois é inimputável
em razão de ser esquizofrênico.

B) Reduz a responsabilidade, pois o seu diagnóstico
o impede de ser considerado totalmente
imputável.

C) Pode ser considerado imputável e responsável.
D) Isenta-o de responsabilidade, pois se encontrava

em surto quando foi descoberto e submetido ao
exame pericial.

E) Reduz a responsabilidade, pois se encontrava em
surto, quando foi descoberto.

Questão 53

O álcool acarreta ao indivíduo intoxicado a perda do
controle dos sentimentos éticos e morais, além de
comportamento desinibido e sonolência. Em relação
aos efeitos farmacológicos do álcool e suas
consequências, julgue as alternativas a seguir e
assinale a INCORRETA.

A) Para caracterizar o crime de trânsito, basta que o
exame de sangue do motorista alcoolizado
apresente resultado igual ou superior a 6 (seis)
decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L).

B) Uma ingestão “pesada” e regular de álcool
aumenta os riscos de doença coronariana e
arritmias cardíacas, o que contraria o senso
comum de que o álcool sempre faz bem ao
coração.

C) O álcool pode agir nos centros termorreguladores
encefálicos, produzindo uma sensação de calor e
sudorese, o que protege o indivíduo da hipotermia
em noites muito frias.

D) O álcool inibe a liberação do hormônio
antidiurético, o que resulta em aumento da
diurese, podendo favorecer o indivíduo intoxicado
a urinar em público, expondo a genitália, o que
configura ato obsceno.

E) O álcool, por ser uma substância depressora do
sistema nervoso central (SNC), pode afetar a
função sexual em homens; aumenta a libido, mas
prejudica o desempenho, o que pode dificultar a
conjunção carnal.

Questão 54

Em relação aos efeitos farmacológicos das drogas e
suas consequências médico-legais, julgue as
alternativas a seguir e assinale a correta.

A) Os opiáceos podem causar síndrome de
abstinência caracterizada por disforia, desejo de
usar a droga, irr i tabi l idade, sinais de
hiperatividade autonômica e piloerecção. Esse
último sintoma é tão desagradável que poderia,
nos pacientes considerados dependentes,
hipoteticamente justificar um comportamento
inadequado ou até mesmo criminoso para se
conseguir a droga e modificar a imputabilidade.

B) Um indivíduo cometeu um estupro e, após ser
submetido à perícia médico-legal, foi considerado
dependente de drogas, sem apresentar sintomas
compatíveis com intoxicação aguda. Esse
indivíduo, de acordo com a Lei de drogas
atualmente em vigor, não poderá ser isento de
pena, pois seu crime não guarda relação com a
sua necessidade de adquirir ou consumir drogas.

C) A dependência de anfetamina pode resultar em
uma rápida espiral descendente nas capacidades
de um indivíduo para lidar com suas obrigações,
porém, a dependência somente poderá modificar
a sua imputabilidade, se ele tiver ingerido a droga
de caso fortuito ou força maior.

D) Os efeitos físicos mais comuns da
envolvem olhos vermelhos, leve taquicardia,
aumento do apetite e boca seca. Considerando
que a somente causa dependência
física, ela não será suficiente para justificar uma
modificação da imputabilidade.

E) A cocaína não tem uso terapêutico reconhecido e
por isso é considerada droga ilícita tanto no Brasil,
quanto internacionalmente.

cannabis

cannabis
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Um indivíduo cardiopata crônico falece na própria
residência. Foi chamado o médico assistente do
paciente que diagnostica morte de causa natural, não
suspeita, e atesta o óbito. Em relação à atitude do
referido médico, assinale a afirmativa que melhor
fundamenta a sua conduta, do ponto de vista
médico-legal.

A) Se é de fato morte natural, não suspeita, e
considerando que foi o próprio médico assistente
do paciente quem atestou o óbito, nada há para se
questionar.

B) O médico assistente do paciente, mesmo
diagnosticando morte natural, não pode atestar o
óbito do paciente, pois não há como afastar a
possibilidade de morte violenta. Nesse caso,
somente o perito legista poderia atestar o óbito.

C) Nesse caso, o cadáver deve ser encaminhado
para um serviço de verificação de óbito ou a uma
necropsia particular.

D) Se o paciente estivesse internado em um hospital,
o atestado somente seria fornecido caso ele
estivesse internado há mais de 24 horas.

E) Nesse caso, de acordo com art. 114 do Código de
Ética Médica, o médico somente pode atestar o
óbito após solicitar à autoridade policial um
documento afastando a possibilidade de morte
violenta.

Questão 55

Em relação aos envenenamentos, assinale a
alternativa INCORRETA.

A) Na morte por injeção de cloreto de potássio na
veia, o diagnóstico exclusivo por exame de
autopsia é praticamente impossível.

B) A presença de livores róseos, sangue de cor
vermelho-vivo, trombose dos vasos cerebrais e
dos pulmões, pneumonia e amolecimento
cerebral apontam para intoxicação por óxido de
carbono.

C) O cianeto é um gás com odor de amêndoas
amargas, que inibe as enzimas que atuam na
cadeia respiratória mitocondrial e produz livores
róseos.

D) No saturnismo, o indivíduo pode apresentar um
transtorno psicótico capaz de ensejar a prática de
crimes violentos.

E) A intoxicação crônica pelo gás arsênico produz o
fenômeno conhecido como mitridatismo.

Questão 57

Um médico do Pronto-Socorro atende uma mulher
com quadro compatível com aborto infectado.
Assinale a melhor e mais completa conduta
médico-legal que o médico socorrista deverá adotar.

A) Atender a paciente e comunicar o fato ao detetive
de plantão para evitar a cumplicidade.

B) Somente atender a paciente após a realização do
exame de corpo de delito.

C) Realizar o atendimento, registrar as informações
no prontuário e enviá-las, quando solicitado, à
autoridade policial.

D) Atender a paciente, anotar as alegações da
paciente no prontuário e enviar o prontuário,
quando solicitado, somente à autoridade judicial.

E) Atender a paciente e registrar as informações
prestadas no prontuário.

Questão 58

O indivíduo J.S, aos 26 anos, adoece, sendo
internado em uma casa de saúde psiquiátrica, onde
recebe o diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar.
Aos 30 anos, e não estando interditado, resolve
vender uma propriedade que lhe pertence. Realiza
um bom negócio e recebe um preço justo pela
propriedade. Após alguns meses, devido a
divergências com familiares, quer anular a venda.
Nesse caso, entendemos que de acordo com a
doutrina conhecida:

A) o indivíduo pode anular a venda, pois apresentava
incapacidade natural para realizar o ato jurídico.

B) o indivíduo não pode anular a venda, pois não
estava interditado e recebeu um preço justo pela
propriedade.

C) o indivíduo deverá ser submetido a um exame de
sanidade para verificar se tinha condições de
vender sua propriedade.

D) o indivíduo, ainda que estivesse interditado, se
provasse pleno entendimento, poderia vender sua
propriedade.

E) um indivíduo diagnosticado como “bipolar” não
tem condições de realizar os atos da vida civil.

Questão 56

São incapazes de exercer relativamente os atos da
vida civil, EXCETO:

A) os maiores de dezesseis e menores de dezoito
anos.

B) os ébrios habituais.
C) os viciados em tóxicos.
D) os que, mesmo por causa transitória, não

puderem exprimir sua vontade.
E) os pródigos.

Questão 59
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De acordo com a Resolução CFM n° 1.480/1997, no
diagnóstico de morte encefálica, qual dos elementos
listados abaixo NÃO é necessário?

A) Coma aperceptivo.
B) Pupilas arreativas.
C) Ausência de reflexo cutâneo-abdominal.
D) Ausência de respostas às provas calóricas.
E) Apneia.

Questão 60

Qual das situações listadas abaixo torna o casamento
anulável?

A) Homem casou com pseudo-hermafrodita
masculino, e não sabia disso.

B) Mulher casou com pseudo-hermafrodita feminino,
desconhecendo essa condição.

C) Ignorância, anterior ao casamento, de doença
mental grave em um dos cônjuges, que torna
intolerável a vida em comum.

D) A noiva, na noite de núpcias, revelou-se homem,
surpreendendo o noivo.

E) O padre que oficializou o casamento não era
padre.

Questão 61

Para a investigação do sexo no esqueleto, as partes
que mais fornecem subsídios de valor são:

A) pélvis e fêmur.
B) pélvis e tórax.
C) pélvis e úmero.
D) pélvis e primeira vértebra cervical.
E) pélvis e crânio.

Questão 64

A presença no cadáver de um sulco horizontal e
contínuo no pescoço, com bordas iguais,
profundidade uniforme e não pergaminhado, situado
sobre o laringe, infiltração abaixo do sulco e sinais
gerais de asfixia, todos esses elementos em conjunto
caracterizam a morte por:

A) enforcamento.
B) estrangulamento.
C) esganadura.
D) sufocação.
E) afogamento.

Questão 65

A fricção, por parte do homem, de seu pênis contra as
nádegas ou corpo de uma mulher completamente
vestida, a fim de atingir o orgasmo caracteriza:

A) estigmatofilia.
B) algolagnia.
C) riparofilia.
D) frotteurismo.
E) clismafilia.

Questão 62

Em relação ao crime de estupro, as seguintes
elementares e circunstâncias do tipo penal são
corretas, EXCETO:

A) constranger mulher honesta.
B) mediante violência ou grave ameaça.
C) ter conjunção carnal.
D) ou praticar ou permitir que se pratique.
E) outro ato libidinoso.

Questão 63

São sinais doutrinários em Medicina Legal de que
houve conjunção carnal com uma mulher, que
evidenciava hímen não complacente roto, EXCETO:

A) presença de entalhes no hímen.
B) gravidez.
C) presença de esperma na vagina ou canal vaginal.
D) presença de fosfatase ácida acima de

300 U.K./mLno canal vaginal.
E) presença de glicoproteína P 30 no canal vaginal.

Questão 66

Havendo suspeita de morte relacionada com a
presença de compostos químicos lesivos ao
organismo, deve-se realizar o exame toxicológico.
Nesses casos, a coleta do sangue deverá ser feita:

A) nas cavidades cardíacas.
B) nas veias femorais.
C) na bexiga.
D) no estômago.
E) na veia cava inferior.

Questão 67
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Uma vítima foi encontrada morta dentro de um local
de incêndio. Surgiu a dúvida se teria falecido no local,
ou assassinada e depois transferida para o mesmo. A
pesquisa do percentual de carboxiemoglobina foi
realizada nas cavidades cardíacas. Nesse caso, o
resultado esperado, que confirma que a vítima
morreu de asfixia no local de incêndio, é um
percentual de carboxiemoglobina:

A) entre 10% e 20%.
B) entre 21% e 30%.
C) entre 31% e 40%.
D) entre 41% e 50%.
E) acima de 50%.

Questão 68

Dentre os modificadores da imputabilidade penal
assinalamos os seguintes, EXCETO:

A) idade.
B) emoção e paixão.
C) multidão.
D) silvícolas.
E) epilepsia generalizada.

Questão 69

Acerca do conceito de crime, considerando a corrente
majoritária do Direito, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) O crime é o fato típico, ilícito e culpável.
B) O índio que não teve contato com a civilização e

não tem como conhecer a ilicitude de um fato
típico e ilícito não comete crime.

C) O menor de dezoito anos não comete crime.
D) O indivíduo portador de um transtorno

psiquiátrico de natureza psicótica grave não
comete crime.

E) O indivíduo que comete um fato ilícito, sem dolo
ou culpa, não comete crime.

Questão 71

Assinale a alternativa que completa corretamente o
fragmento a seguir.

Uma pessoa juridicamente incapaz, vítima de
atropelamento, ingressa em uma emergência de um
hospital público, em estado de morte encefálica. A
remoção de órgãos, nesse caso, de acordo com a
legislação atual sobre transplantes ______________
_____________________.

A) está proibida.
B) pode ser realizada com fundamento na regra da

“doação presumida”.
C) tem que ser autorizada pela autoridade judicial.
D) pode ser autorizada por ambos os pais ou pelo

representante legal.
E) tem de ser solicitada à Central de Notificação,

Captação e Distribuição de Órgãos da jurisdição.

Questão 72

Com relação à marcha do processo de putrefação,
assinale a alternativa correta.

A) O processo de putrefação inicia-se com a fase de
gaseificação.

B) A mancha verde, no caso dos afogados, costuma
aparecer ao nível do pescoço e do terço superior
do tórax.

C) A mancha verde abdominal surge inicialmente, na
maioria das vezes, na fossa ilíaca esquerda, lado
esquerdo e inferior do abdômen.

D) Nas bolhas de putrefação observa-se a reação de
Chambert.

E) Em natimortos, a mancha verde inicia-se no
pescoço e posteriormente vai descendo pelo
corpo.

Questão 70

O princípio do poderá ser
aplicado nas seguintes situações que resultaram em
crime, EXCETO:

A) embriaguez voluntária ou culposa em que o
indivíduo sabe que exercerá a função de
garantidor.

B) no caso de embriaguez preordenada.
C) no caso de embriaguez patológica, conhecida

previamente pelo indivíduo, que ainda assim se
embriaga.

D) no caso de paciente epiléptico adulto,
devidamente tratado desde a infância e que se
embriaga.

E) no caso de alcoólatra que se embriaga, sabendo
que deverá comparecer ao trabalho.

Actio Libera in Causa

Questão 73
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Sobre o mecanismo de morte nos grandes
queimados, as seguintes afirmações são
verdadeiras, EXCETO:

A) O fator mais importante com relação ao
prognóstico, nesses casos, é a existência ou não
da lesão de inalação.

B) A lesão de inalação deve-se à inspiração de ar
quente e de gases superaquecidos.

C) A maioria dos pacientes com lesão de inalação
geralmente apresenta chiados, respiração
ofegante ou escarro carbonáceo após 24 a
48 horas.

D) Quando se suspeita da lesão, o melhor método
diagnóstico é a fibrobroncoscopia.

E) O quadro clínico evolui para insuficiência
respiratória, edema pulmonar e, após cerca de
dez dias, broncopneumonia.

Questão 74

Pode ser declarada a morte presumida de pessoa
desaparecida, EXCETO daquela:

A) feita prisioneira em campanha, no período de até
1 ano após o término da guerra.

B) vítima de incêndio no local de trabalho, com
carbonização total e redução do corpo a material
pulverizado.

C) que conste em lista de passageiros de acidente
aéreo, cujos despojos não foram encontrados.

D) vítima de naufrágio em embarcação de sua
propriedade, com testemunhas presenciais do
sinistro.

E) que se encontrava em sua residência por ocasião
de desmoronamento de encosta sobre a mesma,
com soterramento completo e destruição dos
restos mortais.

Questão 78

A presença de um halo pulverulento acinzentado ao
redor de orifício ósseo situado no crânio, causado por
entrada de projétil de arma de fogo, indica tiro
disparado:

A) à queima-roupa.
B) encostado à pele.
C) contra anteparo.
D) a distância.
E) de ricochete.

Questão 79

As seguintes situações médico-legais são
consideradas lesões corporais graves, COM
EXCEÇÃO DE:

A) incapacidade para as ocupações habituais por
mais de 30 dias.

B) risco de vida.
C) debilidade permanente de membro.
D) debilidade permanente de sentido ou função.
E) aceleração de parto.

Questão 75

Marque a alternativa que indica situação de
incapacidade civil absoluta.

A) Estado de coma induzido por medicamento.
B) Compra de imóvel por indivíduo com 16 anos de

idade.
C) Casamento de portador de perturbação mental.
D) Estado de embriaguez incompleta eventual.
E) Abertura de conta bancária por usuário de

drogas ilícitas.

Questão 76

No estudo da himeneologia, NÃO é considerado
impedimento matrimonial o casamento entre:

A) irmãos unilaterais.
B) pessoas casadas.
C) primos cruzados bilaterais.
D) sogro viúvo e nora divorciada.
E) pessoas do mesmo sexo.

Questão 77

No BLAST aéreo, os órgãos mais comumente
lesados são:

A) cérebro, coração e fígado.
B) ouvidos, coração e estômago.
C) ouvidos, pulmões e intestinos.
D) pulmões, estômago e bexiga.
E) fígado, baço e intestinos.

Questão 80

A presença isolada de hemorragia subdural à
necropsia sugere:

A) rotura de aneurisma sacular da artéria basilar.
B) r o t u r a d o s m i c r o a n e u r i s m a s d e

Charcot-Bouchard.
C) traumatismo encefálico por cisalhamento.
D) traumatismo craniano e concussão cerebral.
E) infarto cerebral com transformação hemorrágica.

Questão 81



16
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

São instrumentos potencialmente capazes de
produzir mutilações, COM EXCEÇÃO DE:

A) cortantes.
B) cortocontundentes.
C) perfurocortantes.
D) perfurocontundentes.
E) perfurantes.

Questão 82

Com relação às lesões por armas brancas, assinale a
opção correta.

A) As lesões de hesitação podem estar presentes em
local anatômico diverso daquele onde está
situada a lesão fatal.

B) As lesões de defesa têm localização preferencial
na borda radial dos antebraços.

C) Ferida em botoeira é aquela tipicamente
produzida por instrumento perfurocortante de um
gume.

D) As lesões por instrumentos perfurantes não
respeitam as linhas de força da região corporal
atingida.

E) A cauda de escoriação costuma ser mais
proeminente na porção inicial de uma ferida
incisa.

Questão 83

São condições que modificam a lesão de entrada dos
atuais projéteis de arma de fogo dotados de alta
energia cinética, EXCETO:

A) região do corpo atingida.
B) distância do tiro.
C) forma da ponta do projétil.
D) velocidade de impacto.
E) tipo de propelente.

Questão 86

São fatores pessoais fisiológicos que aumentam o
risco das termonoses, EXCETO:

A) aclimatação.
B) desidratação.
C) privação de sono.
D) extremos de idade.
E) baixo índice de massa corporal.

Questão 84

Nas queimaduras por fogo, sob chama direta:

A) as lesões são descendentes, de acordo com a
força de gravidade.

B) as lesões têm contorno nítido e forma bem
definida.

C) os pelos estão habitualmente crestados.
D) as lesões classificadas como superficiais cursam

com formação de bolhas.
E) as áreas protegidas pelas vestes geralmente são

poupadas.

Questão 85

Assinale a opção que contém apenas docimasias
extrapulmonares.

A) Balthazard-Lebrun e Galeno.
B) Galeno e Icard.
C) Bordas e Breslau.
D) Bouchut e Casper.
E) Breslau e Wreden-Wendt.

Questão 87

Aforma mais comum de maus-tratos à criança é:

A) negligência de segurança.
B) administração intencional de drogas.
C) abuso sexual.
D) abuso físico.
E) privação de alimentos e de cuidados de higiene.

Questão 88

O modo de ação tóxica sistêmica do ácido oxálico é
através de:

A) tetanização.
B) bloqueio da respiração celular.
C) bloqueio do transporte de oxigênio.
D) paralisia da musculatura esquelética.
E) depressão do Sistema Nervoso Central.

Questão 89

São mecanismos de morte na fulguração, EXCETO:

A) parada cardíaca em assistolia.
B) parada respiratória central.
C) parada respiratória periférica.
D) ação térmica.
E) ação contundente.

Questão 90
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A respeito do exame pericial de local de crime,
assinale a opção correta.

A) Vestígio é uma expressão genérica no meio
jurídico que se refere a cada uma das informações
(periciais ou não) relacionadas com o crime.

B) Indício é todo objeto ou material bruto constatado
e/ou recolhido em local de crime.

C) Evidência é o indício analisado e depurado,
relacionado com o crime por comprovação técnica
e científica.

D) Os ves t íg ios ex t r ínsecos podem ser
representados pelo encontro de vômitos,
manchas de sêmen e de sangue no cadáver.

E) Os vestígios podem ser verdadeiros, ilusórios ou
forjados.

Questão 91

Para a determinação antropológica da idade em
esqueletos de indivíduos jovens, são considerados
bons parâmetros:

A) exame das arcadas dentárias e tamanho dos
ossos longos.

B) grau de fechamento das suturas cranianas e
união das epífises de ossos longos.

C) grau de fechamento das suturas cranianas e
comprimento dos fêmures.

D) somatório do comprimento das vértebras
lombares e aspecto da sínfise púbica.

E) avaliação da crista nucal e da eminência
mentoniana.

Questão 94

Na identificação criminal, são consideradas
modalidades de identificação conclusiva:

A) tipagem sanguíneaABO e fator Rh.
B) tatuagens.
C) impressões auriculares.
D) impressões labiais.
E) tamanho do pé.

Questão 92

Com relação à perícia em locais de crime contra a
vida, marque a opção INCORRETA.

A) Local imediato é aquele onde se encontra o
cadáver e a maioria dos vestígios.

B) Local mediato é toda a área geográfica adjacente
à do local imediato, que também pode conter
vestígios.

C) Local relacionado é o somatório dos locais
imediato e mediato.

D) No local relacionado podem ser encontradas
informações importantes a respeito do início da
ação criminosa.

E) As condições atmosféricas do tempo, as
condições de visibilidade e as vias de acesso são
informações básicas na avaliação do local
imediato.

Questão 93

Nos tiros disparados à curta distância, sem
interposição de anteparos, ao redor do ferimento de
entrada do projétil de arma de fogo:

A) deverão constar as três orlas decorrentes do cone
de explosão da arma de fogo, independente da
distância.

B) estarão presentes os grânulos de pólvora
combusta que formam a tatuagem.

C) basta que a orla de tatuagem esteja presente para
caracterizar a curta distância.

D) a orla de tisnado é produzida pelos grânulos de
pólvora incombusta.

E) não será possível visualizar a orla de escoriação
porque estará oculta pela pólvora.

Questão 95

O estudo dos processos geológicos e biológicos que
alteram os materiais orgânicos após a morte, como
despojos humanos esqueletizados, denomina-se:

A) taxonomia.
B) paleontologia.
C) taxidermia.
D) tafonomia.
E) estereotaxia.

Questão 96
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Constituem elementos do crime de aborto, EXCETO:

A) expulsão de feto inviável.
B) uso de meios eficazes na provocação.
C) gravidez pregressa.
D) morte do concepto.
E) dolo.

Questão 97

Os mecanismos de morte mais comuns no
esgorjamento são:

A) hemorragia externa e embolia gasosa.
B) hemorragia externa e asfixia por sufocação.
C) asfixia por sufocação e embolia gordurosa.
D) embolia gasosa e isquemia cerebral.
E) hemorragia interna e traumatismo raquimedular.

Questão 98

São alterações patológicas que podem ser
encontradas na hipotermia grave, EXCETO:

A) escleredema de Buschke.
B) úlceras de Wischnevsky.
C) microinfartos viscerais.
D) edema pulmonar e broncopneumonia.
E) pancreatite hemorrágica.

Questão 99

A estimativa da idade de uma lesão é de grande
importância médico-legal para avaliar o seu nexo
causal e temporal. Assinale a lesão por ação
contundente cuja cronologia NÃO pode ser
determinada pelo exame direto.

A) Equimose.
B) Escoriação.
C) Petéquia ocular.
D) Víbice.
E) Ferida contusa.

Questão 100


