
Ao receber sua 
folha de 

respostas, 
marque, 

imediatamente, 
no campo 

indicado, o tipo 
de prova que 
você recebeu 
(A), conforme 
modelo acima. 
Esta marcação 
é obrigatória e 
a sua ausência 
ou a marcação 
de mais de um 

campo 
implicará a 
anulação da 
sua prova.

?Verifique se este caderno contém 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, com 5 

(cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. 

Verifique também se ele contém quatro questões dissertativas, correspondentes à prova 

discursiva, acompanhadas de espaços para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto 

ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, 

pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

?No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você 

estão corretas.

?Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva. Na duração das 

provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação — que será feita no 

decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas e das folhas de textos definitivos.

?Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.

?É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 

e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.

?Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar sua folha de 

respostas e suas folhas de textos definitivos e retirar-se da sala.

?Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos 

do início das provas.

?Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua 

prova.

?Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente 

assinada e suas folhas de textos definitivos e deixe o local de provas.

?A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na 

folha de respostas ou nas folhas de textos definitivos poderá implicar a anulação das suas provas.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – GDF

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

PERITO
MÉDICO-LEGISTA

 (101)

Concurso Público

Provas Objetiva e Discursiva

INSTRUÇÕES

A B C D

A
TIPO

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço

apropriado de sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘A persistência é o caminho do êxito.’’
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CONHECIMENTOS GERAIS

Texto para responder às questões 1 e 2. 

 

 

Brasília, 13 de março de 2015. 

 

Ao Sr. Chefe do Departamento de Serviços Gerais 

 

Assunto: Troca do mobiliário da diretoria  

 

 1. Solicito a Vossa Senhoria o agendamento de dias da semana que vem para a troca dos 

móveis desta assessoria e tudo o que puder fazer para conseguirmos fazer essa mudança, 

planejada desde o ano passado, embora o plano tenha sido aprovado há muito tempo. 

2. Precisamos de muitos auxiliares de serviço para retirar os móveis velhos e 

ultrapassados e organizar os móveis novos nas salas da assessoria, que já têm muitos 

equipamentos de comunicação e armários, e até mesas encostadas e bagulhos, o que 

torna o ambiente desalentador.   

4. Informo, ainda, que o técnico-administrativo Carlos Henrique Santos, que, 

evidentemente, considero responsável e competente, vai coordenar a mudança nesses 

dias e pode conversar sobre o assunto quando o Sr. quiser.   

 

 Atenciosamente, 

 

 

Rivaldo Mascarenhas 

Diretor da Assessoria de Comunicação Social 
 

 

 

QUESTÃO 1 _________________________________________________________________________________  

 

Considerando o estabelecido no Manual de Redação da Presidência da República e supondo que o texto constitua uma 

correspondência oficial, assinale a alternativa correta. 

 

(A)  Para a correta padronização do texto no que se refere aos pronomes de tratamento, “Vossa Senhoria” deveria ser 

substituído por “Sr.”. 

(B) O documento em tela caracteriza-se pela impessoalidade, haja vista a natureza do assunto tratado. 

(C) Embora o texto seja compreensível, nele se evidenciam a coloquialidade bem como a falta de concisão e de 

uniformidade na linguagem. 

(D) A modalidade de comunicação apresentada é comumente utilizada para tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da 

administração pública entre si e também com particulares.   

(E) Nesse tipo de documento, os parágrafos não devem ser numerados. 

 

 

QUESTÃO 2 _________________________________________________________________________________  

 

Assinale a alternativa correta acerca de telegrama e de e-mail como comunicações oficiais, de acordo com o Manual de Redação 

da Presidência da República. 

 

(A) Diferentemente do e-mail, o formato e a estrutura do telegrama oficial seguem um padrão rígido, por ser esta uma 

comunicação necessariamente concisa. 

(B) Em situações corriqueiras que envolvam o encaminhamento de comunicações oficiais, deve-se fazer uso do telegrama 

quando não for possível o envio de e-mail ou fax.  

(C) A mensagem do e-mail que encaminha algum arquivo deve trazer todas as informações relativas a seu conteúdo, para 

rápida e precisa identificação do assunto pelo destinatário. 

(D) O campo “assunto” do formulário de e-mail deve ser preenchido de modo que a organização documental do destinatário 

e do remetente seja facilitada. 

(E) Atualmente, uma mensagem oficial transmitida por e-mail só terá valor documental se a lei exigir certificação digital que 

ateste a veracidade de seu conteúdo. 
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Texto para responder às questões de 3 a 5. 
 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

Com a expansão das escolas de medicina no Reino 
Unido do século XIX, corpos humanos eram necessários para 
os estudos e, como roubar um corpo era, naquela época, um 
crime leve, passível de multa apenas, isso se tornou uma 
tarefa comum e muito rentável.  

Os ladrões de corpos cavavam túmulos com pás de 
madeira, mais silenciosas, e retiravam o corpo com a ajuda 
de cordas. Geralmente eles não levavam roupas e joias, já 
que isso acarretaria condenações mais pesadas. Com o 
crescimento desse mercado e a exigência de corpos frescos, 

ficaram conhecidos alguns casos de pessoas que passaram 
até a matar outras para vender seus corpos. 

Em 1832, uma resolução definiu que somente corpos 
que não fossem reconhecidos no necrotério e aqueles 
doados por famílias deveriam ser usados nas aulas de 
anatomia, o que acabou com a prática de roubar túmulos. 
 

Internet: <http://hypescience.com>. Acesso em 

10/4/2015 (com adaptações). 

 
QUESTÃO 3 ________________________________  
 

Com relação às ideias e a aspectos morfossintáticos do 
texto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Dado que “para os estudos” (linhas 2 e 3) e “de multa 
apenas” (linha 4) indicam circunstâncias relacionadas, 
respectivamente, a “necessários” (linha 2) e a 
“passível” (linha 4), estaria correto colocar tais 
expressões no final das orações em que se inserem. 

(B) Na linha 4, o pronome demonstrativo “isso” retoma, 
de forma resumitiva, as ideias contidas nas orações 
anteriores. 

(C) Na linha 5, a substituição de “comum” por reles e de 
“rentável” por lucrativa manteria o sentido e a 
correção gramatical do texto.  

(D) Da construção do período “Os ladrões [...] ajuda de 
cordas.” (linhas de 6 a 8) é correto inferir que está 
sendo feita uma comparação entre pás de madeira e 
outros instrumentos usados, na época, para cavar a 
terra. 

(E) No seguinte período “Geralmente eles não levavam 
roupas e joias, já que isso acarretaria condenações 
mais pesadas.” (linhas 8 e 9), a oração que expressa a 
ideia de causa poderia ser corretamente introduzida 
por conquanto. 

 
QUESTÃO 4 ________________________________  
 

Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical, o 
período “Com o crescimento desse mercado e a exigência 
por corpos frescos, ficaram conhecidos alguns casos de 
pessoas que passaram até a matar outras para vender seus 
corpos.” (linhas de 9 a 12) poderia ser reescrito da seguinte 
forma:  
 

(A) Também notabilizaram-se vários casos de 
pessoas que passaram a matar outras a fim de 
vender seus corpos, com a ampliação desse 
mercado e a exigência de corpos de pessoas 
recém-mortas.  

(B) Alguns casos de pessoas que passaram a matar 
outras a fim de vender seus corpos até 
notabilizaram-se, com a diversificação desse 
mercado e a demanda por corpos de pessoas 
recém-mortas.  

(C) Com a expansão desse mercado e a exigência  
de corpos de pessoas recém-mortas, 
notabilizaram-se mesmo assim alguns casos de 
pessoas que, a fim de vender seus corpos, 
passaram a matar outras. 

(D) Notabilizaram-se alguns casos de pessoas que 
passaram a matar outras a fim de vender seus 
corpos, mesmo com o ocaso desse mercado e da 
demanda por corpos de pessoas recém-mortas.  

(E) Com a ampliação desse mercado e a demanda 
por corpos de pessoas recém-mortas, 
notabilizaram-se alguns casos de pessoas que 
passaram inclusive a matar outras a fim de 
vender seus corpos.  

QUESTÃO 5 ________________________________  
 

De acordo com as ideias do texto, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Roubar corpos passou a ser uma atividade habitual em 
vários países do mundo no século XIX, dado o 
aumento de escolas de medicina. 

(B) Como o mercado de corpos no século XIX era 
lucrativo, algumas pessoas vendiam o próprio corpo 
para ajudar suas famílias. 

(C) Na época referida, caso o ladrão roubasse roupas e 
joias, além do corpo do morto, indubitavelmente sua 
pena não se restringiria à multa. 

(D) A demanda por corpos para estudos era tanta, no 
século XIX, que os ladrões roubavam até os túmulos 
de seus antepassados. 

(E) Segundo a resolução em tela, os corpos reconhecidos 
no necrotério não poderiam ser doados pelas famílias 
para uso nas aulas de anatomia. 

 
Texto para responder às questões de 6 a 8. 
 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

31 

 

 

34 

 

 

Em evento sediado no Instituto de Biociências (IB) da 
Universidade de São Paulo (USP), em 2013, o biólogo e 
perito criminal do Instituto de Criminalística de São Paulo 
(IC), André Peixoto, falou sobre a contribuição das ciências 
biológicas para a investigação criminal. 

A perícia criminal, segundo Peixoto, “é uma análise 
técnica que tem como objetivos verificar os elementos 
materiais produzidos na prática de um crime e relacionar o 
delito ao autor. É feita pela Polícia Científica, que trabalha 
juntamente com a Polícia Civil em investigações.” 

A partir da perícia criminal, conseguem-se provas 
materiais, que são essenciais à investigação de crimes, por 
serem objetivas – em contraponto às provas testemunhais, 
que podem ser falhas. 

As áreas da biologia que podem ser mais úteis à 
justiça são: a genética, a botânica e a entomologia – estudo 
dos insetos.  

Na botânica forense, a polinologia – estudo do  
pólen – pode ligar, por exemplo, um possível suspeito à 
determinada localidade, se houver a presença de pólen na 
roupa dele, diz o biólogo perito. “Para o mesmo fim, contribui 
o estudo de algas. No caso Mércia Nakashima, um professor 
do IB foi solicitado a fazer uma análise no calçado do 

suspeito e nele encontrou uma alga característica da represa 
em que a vítima foi encontrada morta.” 

Por meio da entomologia, podem ser identificadas 
substâncias tóxicas: “Dependendo do tempo de putrefação 
de um cadáver, a análise instrumental (de sangue, por 
exemplo) vai ser ‘hiperprejudicada’, mas numa larva a gente 
pode fazer um corte histológico e um tratamento e, desse 
jeito, detectar a substância nela”, explica Peixoto. 

A área mais conhecida da biologia forense é a 
genética. Existem diversos avanços nessa área. Segundo 
Peixoto, atualmente já é possível extrair o DNA e fazer o 
levantamento do perfil genético de alguém a partir de um 
simples toque. 
 

Internet: <http://www.usp.br>. Acesso em 
11/4/2015 (com adaptações). 

 
QUESTÃO 6 ________________________________  
 

Assinale a alternativa que apresenta trecho do texto em que 
a preposição “a” poderia ser corretamente substituída por 
para, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical 
desse segmento, fazendo-se a devida separação dos 
elementos contraídos, se necessária. 
 
(A) “[...] prática de um crime e relacionar o delito ao 

autor” (linhas 8 e 9) 
(B) “[...] conseguem-se provas materiais, que são 

essenciais à investigação de crimes” (linhas 11 e 12) 
(C) “[...] em contraponto às provas testemunhais [...]” 

(linha 13) 
(D) “[...] pode ligar, por exemplo, um possível suspeito à 

determinada localidade” (linhas 19 e 20) 
(E) “[...] fazer o levantamento do perfil genético de 

alguém a partir de um simples toque.” (linhas de 34 a 
36)  
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QUESTÃO 7 ________________________________  

 

Com relação à tipologia, ao gênero do texto e seu objetivo, 

assinale a alternativa correta.  

 

(A) Trata-se de uma entrevista cuja finalidade é a 

divulgação dos avanços da genética na biologia 

forense.  

(B) Trata-se de uma notícia cujas informações têm o 

objetivo de evidenciar que as ciências biológicas são 

indispensáveis na apuração e na solução de crimes. 

(C) Argumenta-se, nesse texto jornalístico, com o intuito 

de se convencer o leitor de que, entre as áreas 

biológicas, a genética é a mais útil à justiça.  

(D) São descritas no texto as características essenciais a 

um biólogo e perito criminal, com o objetivo de se 

comprovar a importância do trabalho da Polícia 

Científica. 

(E) O texto é jornalístico e nele predomina a narração de  

diversos fatos que confirmam a importância da 

biologia para a solução de crimes.  

 

 

QUESTÃO 8 ________________________________  

 

Em relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) A ausência de vírgula após a palavra “técnica” (linha 

7) permite que se conclua que toda análise técnica 

tem os objetivos descritos nesse trecho e que, 

portanto, eles são próprios de toda atividade 

profissional que envolva esse tipo de análise, inclusive 

da perícia criminal. 

(B) No terceiro parágrafo, caso se retirasse o ponto e se 

acrescentassem, após “falhas” (linha 14), uma 

vírgula e o seguinte trecho: por serem subjetivas, 

seguido de ponto final, seriam mantidas a coerência e 

a coesão do texto.  

(C) Tanto em “dele” (linha 21) quanto em “nele” (linha 

24), os pronomes retomam “suspeito”, 

respectivamente, nas linhas 19 e 24. 

(D)  No trecho “e nele encontrou uma alga característica da 

represa em que a vítima foi encontrada morta” (linhas 

24 e 25), a substituição de “em que” por aonde 

manteria a correção gramatical do texto. 

(E) Em “nela” (linha 31), o pronome retoma “análise 

instrumental” (linha 28). 

 

 

QUESTÃO 9 ________________________________  

 

Divulgado no fim do ano passado, o mapa da 

violência revelou que, em dez anos, entre 2002 e 2012, 

Goiás registrou 18.576 homicídios — em todo o país foram 

56.337. Nesse intervalo de tempo, o aumento no estado foi 

de 113,7%. [...] Apesar de apenas duas cidades do entorno 

do Distrito Federal (DF) (Luziânia e Planaltina de Goiás) se 

encontrarem no ranking dos cem municípios com mais 

mortes violentas entre 2008 e 2012, a situação nos outros 

municípios que circundam a capital do país não é diferente.  

 
Internet: <www.correiobraziliense.com.br>. Acesso em 

20/4/2015 (com adaptações). 

 

Segundo o mapa da violência 2014, outra cidade do entorno 

do DF apareceu no ranking citado devido ao número de 

homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes.  

Trata-se de 

 

(A) Valparaíso de Goiás. 

(B) Águas Lindas de Goiás. 

(C) Cidade Ocidental. 

(D) Cocalzinho. 

(E) Novo Gama. 

QUESTÃO 10 _______________________________  

 

Os censos não investigam os motivos pelos quais as 

pessoas migram. No entanto, ao analisar o processo 

migratório do DF, fica evidente a existência de fatores 

positivos de atratividade, como a disponibilidade de 

emprego e o vislumbrar de um futuro promissor com 

maiores facilidades educacionais e de acesso à saúde, além 

da possibilidade, em longo prazo, de uma situação 

econômica estável. 

 
Internet: <www.codeplan.df.gov.br>. Acesso em 

21/4/2015 (com adaptações). 

 

No momento em que a capital federal completa 55 anos, a 

questão migratória ainda merece especial atenção. Com 

relação a essa temática e assuntos correlatos, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O primeiro censo oficial do DF, realizado em 1960, 

apontou um fato curioso: a predominância de 

mulheres entre a população. 

(B) Nos anos 1970, as regiões Nordeste e Sul 

destacavam-se como as principais emissoras de 

imigrantes para o DF. 

(C) O censo de 1980 demonstrou a inversão de uma 

situação clássica. Naquele ano, os naturais do DF 

passavam a predominar sobre os imigrantes.  

(D) O censo de 1991 apontou que as taxas médias de 

crescimento anual da população desde 1980 

mantiveram-se muito próximas às da década  

1970-80. 

(E) O censo de 2010 revelou que o DF vive um processo 

de envelhecimento da população típico de países 

desenvolvidos, acelerado pela redução gradual das 

taxas de fecundidade. 

 

 

QUESTÃO 11 _______________________________  

 

A África retornou às manchetes dos jornais, com 

notícias boas e ruins. Na Nigéria, foi realizada uma eleição 

histórica, e o presidente atual admitiu sua derrota para o 

candidato rival. No Quênia, um novo ataque terrorista letal 

perpetrado pelo grupo Al-Shabab foi respondido com força 

militar. Mas a história mais importante em se tratando de 

África também comporta promessas e riscos. 

 
Internet: <http://internacional.estadao.com.br>. 

Acesso em 15/4/2015. 

 

A respeito da atual situação política e econômica do 

continente africano, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Na Nigéria, o grupo Boko Haram, aliado do movimento 

Al-Shabab, ambos de orientação marxista-leninista, 

luta contra o poder central, visando à implantação de 

um governo socialista. 

(B) Embora a religião muçulmana não tenha berço 

africano, o islã radical vem se propagando com 

rapidez pelo continente africano, o que ilustra a ideia 

de “riscos” mencionada no texto. 

(C) Os movimentos migratórios que envolvem Europa e 

África, via Mediterrâneo, vivem um momento de 

refluxo em decorrência da crise econômica que aflige 

as economias mais desenvolvidas. 

(D) O mais novo Estado africano, o Sudão do Sul, vive 

significativa estabilidade econômica e política, aspecto 

em que destoa de seus vizinhos Sudão e Etiópia, 

conflagrados por guerras civis.  

(E) No norte da África, os efeitos da chamada Primavera 

Árabe mostraram-se praticamente nulos, à exceção do 

Egito, onde o governo popular da Irmandade 

Muçulmana, solidamente instalado no poder, vem 

promovendo importantes reformas sociais. 
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Nas questões 12 e 13, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que o 

mouse está configurado para pessoas destras. Assim, a menos que seja explicitamente informado o contrário, expressões como 
clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que não há 
restrições de proteção e de uso em relação a programas, arquivos, diretórios e hardware utilizados. 

 
QUESTÃO 12 ________________________________________________________________________________  
 

 
 
Considerando a figura acima, que mostra parte da tela de edição de uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 2010, a ação de 

selecionar a célula M10, posicionar o ponteiro do mouse sobre o botão soma  e, logo em seguida, rolar o scroll (barra 

de rolagem) do mouse para baixo  

 

(A) mostrará a fórmula “=SOMA(M3:M9)”, que será utilizada na célula M10. 

(B) percorrerá as guias na Faixa de Opções. 

(C) somará valores da coluna M e armazenará o resultado na célula M10. 

(D) selecionará, automaticamente, as células cujos dados podem ser somados. 

(E) obterá uma pré-visualização do valor do somatório, que neste caso será igual a 355. 

 

 
QUESTÃO 13 ________________________________________________________________________________  
 

 
 

A figura acima mostra parte do sítio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), acessado por meio do programa de navegação 

Google Chrome, em sua versão mais recente. Após clicar sobre a logomarca oficial do GDF (indicada por uma seta) com o botão 

direito do mouse, o usuário poderá, após selecionar a opção equivalente, 

 

(A) pesquisar imagens semelhantes no Google. 

(B) editar a imagem em seu computador. 

(C) enviar a imagem a um amigo, por e-mail. 

(D) definir a imagem como papel de parede. 

(E) personalizar a imagem e, por exemplo, alterar sua cor. 
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QUESTÃO 14 _______________________________  
 

A praga virtual que consiste no envio de mensagens, em 

geral para fins publicitários, a um grande número de 

usuários, sem a devida solicitação, é o 

 

(A) BACKDOOR. 

(B) BOOT. 

(C) SPAM. 

(D) SPYWARE. 

(E) TROJAN. 

 

 

QUESTÃO 15 _______________________________  

 

As provas objetivas de determinado concurso público, 

formadas de questões de múltipla escolha, abrangiam as 

habilidades conhecimentos gerais e conhecimentos 

específicos. Dos candidatos inscritos que compareceram 

para fazer as provas, 432 foram aprovados em 

conhecimentos gerais, 375 foram aprovados em 

conhecimentos específicos, 164 foram aprovados nas duas 

provas e 85 foram reprovados nas duas provas. Nesse caso, 

é correto afirmar que a quantidade de candidatos inscritos 

que compareceram para fazer as provas foi 

 

(A) inferior a 700. 

(B) superior a 700 e inferior a 710. 

(C) superior a 710 e inferior a 720. 

(D) superior a 720 e inferior a 730. 

(E) superior a 730. 

 

 

QUESTÃO 16 _______________________________  

 

Considere as nove seguintes proposições: 

 

I: Todo quadrado é um trapézio. 

II: Todo círculo é uma elipse. 

III: Quaisquer três pontos distintos determinam um único 

plano. 

IV: Os números primos formam um subconjunto dos 

números ímpares. 

V: I→II 

VI: I→III 

VII: I→IV 

VIII: III→IV 

IX: III→II 

 

Nesse caso, é correto afirmar que são valoradas como 

verdadeiras apenas as proposições 

 

(A) I, II, V, VIII e IX. 

(B) I, III, IV, VI e IX. 

(C) II, III, IV e VII. 

(D) II, IV, VII, VIII e IX. 

(E) III, V, VI, VII e VIII. 

 

 

QUESTÃO 17 _______________________________  

 

Uma escola de Brasília agendou um passeio de barco, 

pelo lago Paranoá, para professores, professoras e alunos. 

Por questões de segurança, o barco alugado só poderá  

levar 15 professores ou 18 professoras ou 27 alunos.  

Apressaram-se e entraram primeiro no barco 5 professores 

e 12 professoras.  

 

Considerando esse caso hipotético, a quantidade de alunos 

que poderá ir nesse passeio é igual a 

 

(A) 0. 

(B) 1. 

(C) 2. 

(D) 3. 

(E) 4. 

QUESTÃO 18 _______________________________  
 
Se todo médico-legista da PCDF é estatutário e se alguns 
estatutários são advogados, então é correto afirmar que 
 
(A) nem todo médico-legista da PCDF é advogado. 
(B) existe advogado que é estatutário. 
(C) algum estatutário não é médico-legista da PCDF. 
(D) todo estatutário é advogado. 
(E) todo médico-legista da PCDF é advogado. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 19 _______________________________  

 

Atualmente, de acordo com a legislação vigente, a PCDF é 

composta pelas seguintes carreiras: 

 

(A) Delegado de Polícia, Perito Criminal, Perito  

Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, 

Papiloscopista Policial e Agente Penitenciário. 

(B) Delegado de Polícia Civil do DF e Polícia Civil do DF. 

(C) Delegado de Polícia, Perito Criminal, Perito  

Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, 

Papiloscopista Policial e Agente Policial de Custódia. 

(D) Delegado de Polícia, Peritos, Agentes e Escrivão de 

Polícia. 

(E) Delegado de Polícia, Perito e Policial Civil. 

 

 

QUESTÃO 20 _______________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta transgressão disciplinar 

praticada por policial civil do DF punível com pena de 

demissão. 

 

(A) Referir-se de modo depreciativo às autoridades e aos 

atos da administração pública por qualquer meio. 

(B) Praticar ato que importe em escândalo ou que 

concorra para comprometer a função policial. 

(C) Faltar com a verdade no exercício de suas funções, 

por malícia ou má-fé. 

(D) Indispor funcionários contra os seus superiores 

hierárquicos ou provocar, velada ou ostensivamente, 

animosidade entre os funcionários.   

(E) Deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de 

suas atribuições, as leis e os regulamentos. 

 

 

QUESTÃO 21 ___________________________________  

 

Conforme o Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo 

Decreto n.º 30.490/2009 do DF, assinale a alternativa que 

apresenta atribuição do perito médico-legista. 

 

(A) Realizar exame pericial em locais de infração penal, 

suicídios e acidentes com vítimas. 

(B) Realizar perícias e análises laboratoriais, no ramo da 

biologia, física e química. 

(C) Realizar perícias na área da genética forense, 

mediante comparação de amostras colhidas, bem 

como exames genéticos de DNA. 

(D) Realizar perícia merceológica. 

(E) Realizar exames clínicos, necropsias e perícias na área 

de psiquiatria forense. 

 

 

QUESTÃO 22 ___________________________________  

 

De acordo com o Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo 

Decreto n.º 30.490/2009 do DF, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) O Instituto de Medicina Legal está diretamente 

subordinado ao Instituto de Criminalística. 

(B) O Instituto de Pesquisa de DNA Forense compõe o 

Instituto de Medicina Legal. 

(C) O Instituto de Medicina Legal está diretamente 

subordinado ao Departamento de Polícia Técnica. 

(D) O Instituto de Medicina Legal está diretamente 

subordinado à Direção-Geral da Polícia Civil.   

(E) O Instituto de Medicina Legal está diretamente 

subordinado ao Departamento de Administração Geral. 

QUESTÃO 23 _______________________________  

 

Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos e dos 

direitos políticos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O voto é proibido para os analfabetos. 

(B) Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF), são 

inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 

cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 

segundo grau ou por adoção, de governador(a) de 

estado. Entretanto, em se tratando de norma restritiva 

do direito de ser eleito, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) entende que a proibição não se estende ao 

companheiro ou à companheira do governador(a). 

(C) É ilícita a prisão civil de depositário infiel em qualquer 

modalidade de depósito. 

(D) De acordo com a CF, a tortura é crime imprescritível. 

(E) Os servidores públicos não possuem direito à greve 

garantido explicitamente na CF, embora esse direito 

tenha surgido, ao longo do tempo, a partir de 

construção jurisprudencial. 

 

 

QUESTÃO 24 _______________________________  

 

No que se refere ao processo legislativo, é correto afirmar 

que 

 

(A) a aprovação de proposta de emenda à CF prescinde de 

sanção presidencial. 

(B) a sanção presidencial sana o vício de iniciativa na 

hipótese de lei cuja iniciativa é reservada ao chefe do 

Poder Executivo federal. 

(C) se aplica o denominado procedimento legislativo 

ordinário aos decretos legislativos. 

(D) o STF evoluiu no sentido de admitir o controle de 

constitucionalidade dos pressupostos objetivos para 

edição de medida provisória. Admite-se, pois, que o 

Poder Judiciário verifique meticulosamente se restam 

preenchidos os requisitos de urgência e relevância 

para fins de medida provisória, sob pena da 

inconstitucionalidade da medida. 

(E) o projeto de lei somente será aprovado quando houver 

total e perfeita concordância, quanto ao seu teor, por 

parte das duas Casas Legislativas, sem que se possa 

falar em vantagem da Casa Legislativa iniciadora. 

 

 

QUESTÃO 25 _______________________________  

 

Acerca das atribuições dos Poderes Executivo e Legislativo e 

do modelo federativo adotado no Brasil, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O veto do presidente da República poderá ser 

rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados 

e senadores, em escrutínio secreto. 

(B) O presidente da República pode, por meio de decreto 

autônomo, extinguir órgãos públicos, desde que isso 

não implique aumento de despesa.  

(C) A República Federativa do Brasil exemplifica a 

denominada federação por agregação. 

(D) Os municípios não possuem autonomia para criar 

novos tribunais, conselhos ou órgãos de contas 

municipais. 

(E) Para fins de inviolabilidade, os deputados distritais 

equiparam-se aos vereadores. 
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QUESTÃO 26 _______________________________  

 

Com base na Lei Orgânica do DF, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Embora não garanta independência funcional aos 

delegados de polícia expressamente, a Lei Orgânica do 

DF concede-lhes uma estrutura administrativa que 

visa a evitar ingerências políticas na atividade policial. 

(B) Cada cidade-satélite do DF terá um conselho de 

representantes comunitários, com funções consultivas 

e fiscalizadoras, na forma da lei. 

(C) Salvo em se tratando de benefício da assistência 

social, nenhum benefício ou serviço da seguridade 

social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 

correspondente fonte de custeio total. 

(D) Os Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de 

Identificação compõem a estrutura administrativa da 

PCDF, devendo seus dirigentes ser escolhidos entre os 

integrantes do quadro funcional do respectivo 

instituto. 

(E) A criação e a extinção de regiões administrativas só 

poderão ocorrer mediante a aprovação de emenda à 

Lei Orgânica do DF. 

 

 

QUESTÃO 27 _______________________________  

 

Assinale a alternativa correta acerca do direito 

administrativo. 

 

(A) É imprescindível instaurar procedimento administrativo 

em que se garantam a ampla defesa e o contraditório 

antes da aplicação das sanções previstas na lei de 

improbidade administrativa. 

(B) Conforme o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as 

medidas cautelares em ação de improbidade não 

podem atingir o patrimônio que o agente ímprobo já 

possuía antes da prática do ato de improbidade. 

(C) O Estado responde civilmente por danos decorrentes 

de lei de efeitos concretos. 

(D) Suponha-se que Mário tenha requerido sua 

aposentadoria à PCDF, que o pedido tenha sido 

deferido em janeiro de 2014 e que, em março de 

2015, o Tribunal de Contas do Distrito Federal e 

Territórios (TCDFT) tenha negado registro a essa 

aposentadoria, sob o fundamento de que faltavam 

ainda cinco meses de trabalho, e determinado o 

retorno de Mário. Conforme o cenário hipotético 

relatado, o TCDFT violou o direito de Mário ao 

contraditório e à ampla defesa. 

(E) Adotou-se como regra, no ordenamento jurídico 

brasileiro, a teoria do risco integral no que concerne à 

responsabilidade civil extracontratual do Estado. 

 

 

QUESTÃO 28 _______________________________  

 

Quanto às normas do direito administrativo, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O Poder Judiciário pode revogar atos administrativos 

praticados pelo Poder Executivo em flagrante violação 

à CF ou às leis. 

(B) Considera-se perfeito o ato administrativo quando 

preenchidos os seus requisitos de validade e eficácia. 

(C) As sociedades de economia mista devem 

obrigatoriamente adotar a forma empresarial de 

sociedade anônima. 

(D) São considerados compostos os órgãos que atuam e 

decidem pela manifestação conjunta da vontade dos 

membros. 

(E) Considera-se complexo o ato administrativo que 

dependa das manifestações de vontade de dois 

órgãos, sendo uma delas meramente homologatória. 

QUESTÃO 29 _______________________________  

 

No que concerne ao direito administrativo, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Não se aplicam os privilégios dos entes públicos, como 

a impenhorabilidade de bens, às empresas estatais 

que prestam serviços públicos, pelo fato de serem 

entidades de personalidade jurídica da natureza 

privada. 

(B) A autarquia tem sua criação autorizada por lei, 

embora seu efetivo surgimento, do ponto de vista 

jurídico, dependa de inscrição no registro civil de 

pessoas jurídicas. 

(C) Conforme o STJ, exige-se prova de periculum in mora 

consistente, em tentativa de dilapidação dos bens, 

para a decretação de medida cautelar de 

indisponibilidade dos bens do agente acusado de 

improbidade. 

(D) Conforme a Lei de Improbidade Administrativa, a 

perda da função pública e a suspensão dos direitos 

políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória. 

(E) A autoexecutoriedade é espécie de elemento do ato 

administrativo. 

 

 

QUESTÃO 30 _______________________________  

 

Assinale a alternativa correta à luz do direito administrativo. 

 

(A) A remoção para punir servidor, ainda que determinada 

por servidor que é, em tese, competente para praticar 

tal ato, é caracterizada como excesso de poder. 

(B) As agências executivas são autarquias sob regime 

especial que, entre outras características, possuem 

dirigentes com mandato fixo. 

(C) A presunção de legitimidade e veracidade dos atos 

administrativo é iure et de iure. 

(D) Suponha-se que Joana, servidora pública, tenha 

passado a receber determinada quantia em seu 

contracheque e que, ao consultar o respectivo setor, 

tenha sido informada de que aquela quantia era de 

fato devida, já que fundada em uma nova 

interpretação da lei conferida pela administração. Três 

anos depois, alterou-se a interpretação daquele 

dispositivo legal. Conforme o cenário hipotético 

relatado, a administração poderá, de imediato, de 

acordo com a prevalência do interesse público sobre o 

privado e com seu poder-dever de autotutela, cassar o 

pagamento da mencionada quantia e descontar 

gradativamente da remuneração de Joana o que lhe 

foi pago indevidamente. 

(E) Admite-se a prova emprestada na ação de 

improbidade administrativa, ainda que se trate de 

interceptação telefônica obtida em meio a uma 

investigação de natureza penal. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 _______________________________  
 

Quanto à identificação criminal e aos processos utilizados 

para esse fim, é fundamental a presença de requisitos 

técnicos elementares. Acerca desse tema, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Identificação é o conjunto de caracteres físicos, 

psíquicos e funcionais, que podem ser natos ou 

adquiridos com o tempo, permanentes que podem 

diferenciar os indivíduos. 

(B) A classificabilidade é o requisito técnico que torna o 

processo de identificação aplicável à rotina pericial. 

(C) A unicidade é uma condição de não se ver a repetição 

de um determinado conjunto de caracteres pessoais 

em indivíduos distintos. 

(D) A imutabilidade é um requisito técnico caracterizado 

pela capacidade de certos elementos não se perderem 

com a ação do tempo. 

(E) A praticabilidade é a condição que permite guardar, 

catalogar e encontrar, quando for possível, os 

conjuntos de caracteres que são próprios de um 

indivíduo, permitindo a sua identificação. 

 

 

QUESTÃO 32 ___________________________________  

 

Quanto aos métodos de identificação, é correto afirmar que 

 

(A) a fotografia sinalética, como método de identificação, 

tem como característica marcante o fato de não se 

modificar facilmente pela ação do meio ambiente, pela 

idade, ou por doenças. 

(B) a oftalmoscopia tem ampla aplicação na identificação 

de cadáveres. 

(C) rugopalatoscopia, poroscopia e oftalmoscopia são 

métodos de identificação que atendem os requisitos 

técnicos de unicidade e classificabilidade. 

(D) o método datiloscópico atende plenamente os 

requisitos técnicos de unicidade, imutabilidade, 

praticabilidade e classificabilidade. 

(E) o albodatilograma é formado por um conjunto de 

linhas brancas que atravessam linhas negras, que 

representam as cristas papilares, estando presentes 

desde o nascimento e, por meio do estudo 

microscópico, auxiliam o processo de identificação 

digital. 

 

 

QUESTÃO 33 ___________________________________  

 

No que se refere à fórmula datiloscópica A – 4312/E – 3342, 

é correto afirmar que 

 

(A) é única e representa somente um indivíduo no 

conjunto total da população. 

(B) a seção A – 4312 representa a mão direita. 

(C) a série A – 4312 representa a mão esquerda. 

(D) caracteriza que o indivíduo tem um arco no polegar 

esquerdo, um verticilo no indicador esquerdo, uma 

presilha interna no dedo médio esquerdo, um arco no 

anular esquerdo e uma presilha externa no dedo 

mínimo esquerdo e, na mão direita, uma presilha 

externa no polegar, uma presilha interna no indicador, 

uma presilha interna no dedo médio, um verticilo no 

anular e uma presilha externa no dedo mínimo. 

(E) caracteriza que o indivíduo tem um arco no polegar 

direito, um verticilo no indicador direito, uma presilha 

externa no dedo médio direito, um arco no anular 

direito e uma presilha interna no dedo mínimo direito 

e, na mão esquerda, uma presilha externa no polegar, 

uma presilha externa no indicador, uma presilha 

externa no dedo médio, um verticilo no anular e uma 

presilha interna no dedo mínimo. 

QUESTÃO 34 ___________________________________  
 

No processo de identificação da espécie humana, a 

identificação da raça pode ser estabelecida por métodos de 

medida do ângulo facial. Acerca desse tema, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Para Cloquet, o ângulo facial é formado por um plano 

que passa pelos bordos inferiores das órbitas e 

superiores dos orifícios do conduto auditivo e por uma 

reta que, partindo do ponto de inserção dos incisivos, 

passa pelo começo do nariz. 

(B) Na classificação das raças pelo ângulo facial, são 

enquadrados, na classificação de mesognata, os 

grupos raciais caucásicos e indianos. 

(C) O plano aurículo-orbitário para o estabelecimento do 

ângulo facial foi proposto por Jacquart. 

(D) Grupos raciais prognatas são aqueles que apresentam, 

por meio das medidas estabelecidas por Cloquet, um 

ângulo facial superior a 85 graus, compreendendo os 

grupos negros e australoides. 

(E) A medida do ângulo facial estabelecida por Camper 

permite classificar a face em ortognata, mesognata e 

prognata. 

 

 

QUESTÃO 35 ___________________________________  

 

A avaliação da forma dos arcos dentários, na norma 

horizontal, é um dos processos que auxiliam a identificação 

humana. Nesse quesito, notadamente na avaliação das 

formas do palato e do arco dentário superior, o formato em 

ferradura associa-se ao grupo étnico 

 

(A) mongólico. 

(B) negroide. 

(C) caucasoide. 

(D) australoide. 

(E) nilódico. 

 

 

QUESTÃO 36 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta o documento  

médico-legal caracterizado por ser uma declaração das 

consequências de um fato médico, de maneira resumida, 

que implicam em providências de ordem administrativa, 

judiciária ou oficiosa. 

 

(A) atestado 

(B) notificação 

(C) relatório 

(D) auto 

(E) parecer 

 

 

QUESTÃO 37 ___________________________________  

 

Quanto ao laudo médico-legal, é correto afirmar que 

 

(A) é um esclarecimento prestado em consequência de 

dúvidas, fatos controversos e omissões de ordem 

técnica em uma interpretação pericial dos vestígios 

deixados por uma infração penal. 

(B) são partes integrantes de um laudo: preâmbulo, 

histórico, descrição, relatório, discussão, conclusão e 

resposta aos quesitos. 

(C) clareza, fidelidade, totalidade e ilustrações são 

características que configuram qualidade ao laudo e o 

tornam compreensível e útil para quem o acessar. 

(D) auto é um tipo de laudo que se caracteriza por ser 

ditado a um escrivão, tendo por exemplos a ata de 

embalsamamento e a ata de exumação. 

(E) a discussão é a parte integrante de um laudo  

médico-legal que comporta, com todos os detalhes, os 

achados objetivos e subjetivos dos exames realizados. 
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QUESTÃO 38 ___________________________________  
 

O estudo do hímen apresenta grande relevância na busca de 

vestígios nos casos de crimes sexuais. Com relação a esse 

assunto, é correto afirmar que 

 

(A) o hímen complacente se dá por elasticidade excessiva 

ou exiguidade da membrana. 

(B) irregularidades na borda livre himenal sempre estão 

relacionadas à ocorrência de um traumatismo local. 

(C) as roturas himenais se caracterizam pela disposição 

irregular, não simétrica, ocorrendo ao acaso e 

apresentando borda irregular com ângulos abertos. 

(D) hímen complacente é aquele que permite o coito 

vestibular sem se romper. 

(E) entalhes são irregularidades congênitas localizadas na 

borda livre da orla himenal, de aspecto irregular, com 

ângulos agudos e bordas cobertas por tecido 

cicatricial. 

 

 

QUESTÃO 39 ___________________________________  

 

O diagnóstico de gravidez pode ter um interesse  

médico-legal significativo e deve ser feito por meio da 

anamnese, do exame objetivo e dos exames 

complementares de imagem e laboratoriais. Quanto ao 

exame objetivo, considera-se um sinal de presunção de 

gravidez o(a) 

 

(A) cianose na vulva. 

(B) flexibilidade do istmo do útero. 

(C) pulsação vaginal. 

(D) sinal de Halban. 

(E) sinal de Puzos. 

 

 

QUESTÃO 40 ___________________________________  

 

No crime de infanticídio, a perícia na criança (feto nascituro 

ou recém-nascido) tem por base o estabelecimento ou não 

do nascimento com vida. Uma das maneiras de 

comprovação da atividade respiratória baseia-se na 

densidade do tecido pulmonar, que pode ser menor ou 

maior do que a água, na vigência ou não de respiração. Esse 

teste de flutuação pulmonar também é conhecido como 

docimasia 

 

(A) diafragmática de Plauquet e Cásper. 

(B) hidrostática de Icard. 

(C) hidrostática de Galeno. 

(D) de Vedren. 

(E) de Breslau. 

 

 

QUESTÃO 41 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta a alteração quantitativa 

da libido, no sexo masculino, caracterizada pelo seu 

aumento ou exaltação. 

 

(A) satiríase 

(B) anafrodisia 

(C) ninfomania 

(D) uranismo 

(E) onanismo 

 

 

QUESTÃO 42 ___________________________________  

 

A parafilia caracterizada por uma preferência sexual por 

bonecas ou manequins com conformação humana é 

denominada 

 

(A) ecdiseísmo. 

(B) anfissexualismo. 

(C) coprofilia. 

(D) bondagismo. 

(E) dollismo. 

QUESTÃO 43 ___________________________________  

 

No esclarecimento da causa da morte, é importante a 

aplicação de conceitos técnicos em tanatologia para um 

melhor entendimento dos sinais encontrados no cadáver. 

Quanto à cronotanatognose, é correto afirmar que 

 

(A) as técnicas atuais à disposição dos peritos tornaram 

possível o estabelecimento da hora da morte com 

precisão, não sendo pertinente a consignação, nos 

laudos cadavéricos, de uma aproximação em uma 

faixa de tempo segura que inclua o momento real da 

morte. 

(B) o fenômeno cadavérico que tem como fatores de 

influência, na sua rapidez de instalação, baixa 

umidade do ar, temperatura elevada, boa ventilação e 

superfície corporal ampla é conhecido como livor 

hipostático. 

(C) o sinal de Sommer, também conhecido como mancha 

negra esclerótica, apresenta relação direta com a 

ocorrência de algidez cadavérica. 

(D) os livores hipostáticos são um sinal precoce da 

realidade da morte. 

(E) a temperatura corporal é mantida por um equilíbrio 

entre a produção interna de calor (reações químicas) e 

as perdas para o meio ambiente nas quais o 

aquecimento da pele e a irradiação de calor se dão 

pela presença da circulação sanguínea, que cessa após 

a morte, desaparecendo assim o principal mecanismo 

de aquecimento da pele e favorecendo a constatação 

de um fenômeno cadavérico de ordem física 

denominado algidez cadavérica. 

 

 

QUESTÃO 44 ___________________________________  

 

A clássica regra de Nysten está relacionada a um fenômeno 

cadavérico de ordem química denominado 

 

(A) autólise. 

(B) livor hipostático. 

(C) rigidez cadavérica. 

(D) putrefação. 

(E) desidratação. 

 

 

QUESTÃO 45 ___________________________________  

 

A fase da putrefação que aparece após 18 a 24 horas de 

morte e é caracterizada pela distensão abdominal resultante 

da produção de gás por bactérias, que comprime os grandes 

vasos e o coração, levando à ocorrência da circulação 

póstuma de Brouardel, denomina-se 

 

(A) fase de enfisema. 

(B) fase de coliquação. 

(C) fase de coloração. 

(D) maceração. 

(E) mancha verde abdominal. 

 

 

QUESTÃO 46 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta lesão contusa 

caracterizada por hiperemia produzida por congestão 

vascular (dilatação de capilares e vênulas) de uma região do 

corpo, fugaz e que, portanto, exige urgência na realização 

da perícia, sob pena de desaparecer. 

 

(A) edema traumático 

(B) rubefação 

(C) bossa sanguínea 

(D) hematoma 

(E) equimose 
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QUESTÃO 47 ___________________________________  

 

A tripla reação de Lewis é um processo fisiológico 

relacionado a uma lesão contusa. Considerando essa 

informação, assinale a alternativa que apresenta essa lesão. 

 

(A) bossa linfática 

(B) escoriação 

(C) ferida contusa 

(D) entorse 

(E) edema traumático 

 

 

QUESTÃO 48 ___________________________________  

 

A presença de cauda de escoriação em uma ferida indica a 

ação de instrumento 

 

(A) contundente. 

(B) perfurocontundente. 

(C) cortante. 

(D) cortocontundente. 

(E) perfurante. 

 

 

QUESTÃO 49 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta uma característica 

médico-legal importante na avaliação pericial de uma 

equimose, podendo determinar o tempo de ocorrência da 

lesão. 

 

(A) coloração 

(B) dimensões 

(C) localização 

(D) forma 

(E) cicatrização 

 

 

QUESTÃO 50 ___________________________________  

 

A lesão provocada pela ação de um instrumento perfurante 

de pequeno calibre é denominada 

 

(A) ferida punctória. 

(B) ferida incisa. 

(C) espostejamento. 

(D) botoeira. 

(E) petéquia. 

 

 

QUESTÃO 51 ___________________________________  

 

Uma ferida incisa profunda localizada na face posterior da 

região cervical é denominada 

 

(A) biconvexa alongada. 

(B) ferida contusa. 

(C) degola. 

(D) perfuroincisa. 

(E) esgorjamento. 

 

 

QUESTÃO 52 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta lesão contusa 

caracterizada por ser decorrente de uma ação tangencial de 

um instrumento contundente. 

 

(A) escoriação 

(B) entorse 

(C) luxação 

(D) ferida incisa 

(E) bossa sanguínea 

QUESTÃO 53 ___________________________________  

 

A presença de uma ferida perfurocontusa relacionada a um 

disparo de arma de fogo e associada a uma zona de 

tatuagem local caracteriza 

 

(A) o sinal de Bonnet. 

(B) um orifício de saída. 

(C) um orifício de entrada de disparo a distância. 

(D) um orifício de entrada de disparo encostado sem plano 

ósseo subjacente. 

(E) um disparo a curta distância. 

 

 

QUESTÃO 54 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta um elemento 

caracterizador de um disparo de arma de fogo encostado 

com plano ósseo subjacente. 

 

(A) zona de queimadura. 

(B) câmara de mina de Hofmann. 

(C) orla de esfumaçamento espiralada. 

(D) anel de Fisch. 

(E) descolamento epidérmico. 

 

 

QUESTÃO 55 ___________________________________  

 

Os projetis de arma de fogo de alta energia, quando em 

deslocamento e em contato com o corpo da vítima, 

produzem ondas de choque e de pressão. A ação das ondas 

de pressão é responsável pela ocorrência 

 

(A) de um orifício de saída de forma biconvexa alongada. 

(B) de um coeficiente balístico elevado. 

(C) de uma lesão térmica no trajeto do projetil. 

(D) do movimento de nutação do projetil. 

(E) do fenômeno da cavitação. 

 

 

QUESTÃO 56 ___________________________________  

 

Nas explosões, o efeito causado por fragmentos do artefato, 

como estilhaços de granada e projetis colocados em seu 

interior, e por pedaços de corpos fragmentados pela 

explosão é denominado 

 

(A) barotrauma. 

(B) bends tipo 2. 

(C) blast primário. 

(D) blast secundário. 

(E) blast terciário. 

 

 

QUESTÃO 57 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta as alterações 

provocadas no organismo pela permanência em ambientes 

de pressão muito alta, ou muito baixa, bem como 

decorrentes de variações bruscas de pressão ambiental. 

 

(A) barotrauma 

(B) baropatia 

(C) embolia traumática 

(D) doença de Monge 

(E) doença da descompressão 
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QUESTÃO 58 ___________________________________  
 

A lesão desencadeada pela eletricidade artificial que se 

apresenta esbranquiçada e de consistência endurecida, 

mumificada, tendo a forma circular elíptica ou estrelada com 

o centro encovado e as bordas elevadas é denominada 

 

(A) metalização. 

(B) marca elétrica de Jellinek. 

(C) sinal de Werkgartner. 

(D) sinal de Lichtenberg. 

(E) sinal de Benassi. 

 

 

QUESTÃO 59 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta a ação sistêmica letal 

produzida pela energia elétrica cósmica. 

 

(A) fulguração 

(B) eletroplessão 

(C) eletrocussão 

(D) arco voltaico 

(E) fulminação 

 

 

QUESTÃO 60 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta a lesão produzida 

localmente pelo contato com corpos cujas temperaturas 

sejam capazes de congelar os tecidos ou por exposição 

prolongada à temperatura ambiente congelante. 

 

(A) geladura 

(B) necrose coagulativa 

(C) queratinização 

(D) hipotermia 

(E) miliária 

 

 

QUESTÃO 61 ___________________________________  

 

Quando um indivíduo fica exposto ao calor difuso, pode 

desenvolver uma termonose com a presença de cansaço, 

sudorese profusa, palidez, fraqueza muscular, mialgias, dor 

de cabeça, tonteiras, náuseas e vômitos, anorexia, 

taquicardia e hipotensão arterial. Esse quadro caracteriza 

 

(A) insolação. 

(B) hipotermia. 

(C) miliária rubra. 

(D) sudamina. 

(E) exaustão térmica. 

 

 

QUESTÃO 62 ___________________________________  

 

Quanto às asfixias de causa violenta, assinale a alternativa 

que apresenta uma síndrome de imersão ou hidrocussão que 

se relaciona a um tipo de asfixia causado por modificação do 

meio ambiente. 

 

(A) afogamento incompleto 

(B) afogamento branco 

(C) afogamento úmido 

(D) afogamento secundário 

(E) confinamento 

 

 

QUESTÃO 63 ___________________________________  

 

A asfixia causada por uma constrição cervical que se valha 

de um laço com nó atípico e deslizante é chamada de 

 

(A) esganadura. 

(B) estrangulamento. 

(C) sufocação direta. 

(D) sufocação indireta. 

(E) enforcamento. 

QUESTÃO 64 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta a técnica de análise de 

perfil de DNA realizada por meio da amplificação bioquímica 

ou molecular de uma sequência-alvo e que é capaz de gerar, 

com eficácia, um grande número de cópias de um segmento 

específico de DNA a partir de uma pequena quantidade de 

material genético disponibilizado. 

 

(A) transferência de Southern-blot 

(B) polimorfismo de comprimento de fragmento de 

restrição (RFLP) 

(C) amplificação de DNA por reação em cadeia da 

polimerase (PCR) 

(D) STR (Short Tandem Repeats) 

(E) SNP (Single Nucleotide Polymorphism) 

 

 

QUESTÃO 65 ___________________________________  

 

A perícia médico-legal em psiquiatria forense envolve a 

verificação da existência ou não de transtorno mental e seu 

nexo ou relação de causalidade com um ilícito penal 

praticado. Avalia, ainda, a capacidade de entendimento e de 

autodeterminação do periciado, tendo por objetivo a 

determinação ou não de um requisito básico que pode 

decidir a responsabilização jurídica por um fato punível. Com 

base nessas informações, assinale a alternativa que 

apresenta o requisito mencionado. 

 

(A) imputabilidade penal 

(B) periculosidade 

(C) culpabilidade 

(D) sanidade mental 

(E) medida de segurança 

 

 

QUESTÃO 66 _______________________________  

 

Eduardo adquiriu e transportou, para consumo 

pessoal, cocaína, sem autorização legal.  

 

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) A conduta de Eduardo é atípica. 

(B) Eduardo não poderá ser condenado à prestação de 

serviços à comunidade, pois, por se tratar de usuário 

de drogas, a única pena a que pode ser submetido é a 

de advertência sobre os efeitos das drogas. 

(C) Eduardo poderá ser submetido à pena de detenção. 

(D) Eduardo poderá ser submetido à pena de reclusão. 

(E) Eduardo poderá ser submetido à medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo. 

 

 

QUESTÃO 67 _______________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta uma contravenção 

penal. 

 

(A) Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado 

falso. 

(B) Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao 

público, de modo ofensivo ao pudor. 

(C) Modificar ou alterar sistema de informações ou 

programa de informática sem autorização ou 

solicitação de autoridade competente. 

(D) Constranger alguém com o intuito de obter vantagem 

ou favorecimento sexual, prevalecendo-se de condição 

de superior hierárquico relativamente ao exercício de 

emprego, cargo ou função. 

(E) Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, 

sem consentimento de quem de direito, desde que do 

fato resulte prejuízo. 
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QUESTÃO 68 _______________________________  

 

Pedro, funcionário público, prevalecendo-se do cargo, 

omitiu, em documento público, declaração que dele devia 

constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante. 

 

Considerando o caso hipotético apresentado, a conduta de 

Pedro tipifica o delito de 

 

(A) falsificação de papéis públicos. 

(B) falsificação de sinal público. 

(C) falsificação de documento público. 

(D) falsidade ideológica. 

(E) falsidade material de atestado ou certidão. 

 

 

QUESTÃO 69 _______________________________  

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), verificada a prática de ato infracional, a autoridade 

competente poderá aplicar determinadas medidas ao 

adolescente. No que se refere a essas medidas, assinale a 

alternativa que apresenta uma forma de transição para o 

meio aberto, possibilitando a realização de atividades 

externas, independentemente de autorização judicial. 

 

(A) prestação de serviços à comunidade 

(B) internação 

(C) liberdade assistida 

(D) regime de semiliberdade 

(E) obrigação de reparar o dano 

 

 

QUESTÃO 70 _______________________________  

 

Quem vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, 

arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou 

adolescente, segundo o Estatuto do Desarmamento, incide 

nas penas do crime de 

 

(A) disparo de arma de fogo. 

(B) omissão de cautela. 

(C) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 

(D) posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 

(E) posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

 

 

QUESTÃO 71 _______________________________  

 

Acerca da prisão preventiva, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Exige-se prova concludente da autoria delitiva para 

que seja decretada a prisão preventiva. 

(B) A imposic ão preventiva tem por pressuposto 

a presenc

 

(C) Em caso de prática de crime hediondo, é obrigatória a 

prisão preventiva. 

(D) Primariedade, bons antecedentes e residência fixa são 

obstáculos para a decretação da prisão preventiva. 

(E) O descumprimento de qualquer das obrigações 

impostas por força de outras medidas cautelares não 

pode ensejar a prisão preventiva. 

QUESTÃO 72 _______________________________  
 
Acerca do inquérito policial, assinale a alternativa correta 
segundo o Código de Processo Penal (CPP) e a doutrina. 
 
(A) O despacho que indeferir o requerimento de abertura 

de inquérito será irrecorrível.  
(B) A instauração de inquérito policial, nos crimes de ação 

privada, prescinde de requerimento do ofendido. 
(C) Notitia criminis é a denúncia da ocorrência de uma 

infração penal e, se possível, do seu autor, à 
autoridade policial, feita por qualquer do povo. 

(D) Nos crimes em que a ação pública depender de 
representação, a investigação policial só poderá ser 
iniciada com a provocação do ofendido. 

(E) Delatio criminis é a ciência, por parte do delegado, da 
ocorrência de um fato criminoso, podendo ser indireta 
ou direta. 

 
 
QUESTÃO 73 ___________________________________  
 
Com relação à busca e apreensão segundo o CPP, é correto 
afirmar que  
 
(A) se permite a apreensão de armas e munições, 

instrumentos utilizados na prática de crime ou 
destinados a fim delituoso, mediante busca domiciliar. 

(B) não será efetuada busca e apreensão de objetos 
necessários à defesa do réu. 

(C) a busca pessoal deverá ser precedida da expedição de 
mandado judicial quando houver fundada suspeita de 
que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis 
que constituam corpo de delito. 

(D) a busca não poderá ser determinada de ofício. 
(E) se permite, em regra, a apreensão de documento em 

poder do defensor do acusado. 
 
 
QUESTÃO 74 _______________________________  
 
A respeito da confissão, segundo o CPP e a doutrina, é 
correto afirmar que 
 
(A) é vedado ao juiz dividir a confissão em partes.  
(B) o juiz deve confrontar a confissão com as demais 

provas do processo, verificando se entre ela e estas 
existe compatibilidade ou concordância.   

(C) o direito do acusado de se manter calado abrange, 
inclusive, o momento da sua qualificação perante a 
autoridade policial. 

(D) a confissão, por ser a rainha das provas, mesmo 
isolada nos autos do processo, importa na condenação 
do réu. 

(E) é vedada a retratação da confissão após o início do 
processo penal. 

 

 
QUESTÃO 75 _______________________________  
 
No que se refere às perícias em geral, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) É vedado às partes formular quesitos às diligências 

periciais; somente poderá fazê-lo a autoridade policial. 
(B) Quando a infração deixar vestígios, será dispensável o 

exame de corpo de delito. 
(C) Se houver dúvida sobre a identidade do cadáver 

exumado, o reconhecimento será feito pelo instituto 
de identificação e estatística ou por repartição 
congênere, sendo vedada a inquirição de testemunhas 
para esta hipótese. 

(D) Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento 
de obstáculo, subtração da coisa, ou por meio de 
escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, 
devem indicar com que instrumentos, por que meios e 
em que época presumem ter sido o fato praticado. 

(E) Em regra, não é permitido ao juiz negar a perícia 
requerida pelas partes quando não for necessária ao 
esclarecimento da verdade. 
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QUESTÃO 76 _______________________________  

 

Acerca do laudo pericial, assinale a alternativa correta 

segundo a doutrina majoritária. 

 

(A) Histórico é a parte do laudo onde constam a data, a 

hora e o local do exame pericial, a autoridade 

requisitante do exame, os dados de identificação do 

periciando, os peritos designados e os quesitos 

formulados. 

(B) Entre os elementos que compõem o laudo do exame 

de corpo de delito, está a titulação. 

(C) Descrição é a parte do laudo pericial em que se realiza 

a análise minuciosa dos dados encontrados, 

esclarecendo hipóteses e divergências, trajeto de 

instrumentos, entre outras questões, muitas vezes 

com auxílio de citações bibliográficas. 

(D) Conclusão é a parte do laudo que relata a finalização 

do laudo, indicando o número total de páginas do 

documento e que estas seguem numeradas e 

rubricadas pelos peritos subscritores. 

(E) Discussão é a conclusão a que chegam os peritos, 

exposta na forma escrita, devidamente fundamentada, 

contendo todas as observações pertinentes ao que foi 

verificado e as respostas aos quesitos. 

 

 

QUESTÃO 77 _______________________________  

 

No que se refere à prova documental, assinale a alternativa 

correta segundo o CPP. 

 

(A) O juiz não pode colher diretamente as provas, 

independentemente de requerimento de qualquer das 

partes, ainda que tenha notícia da existência de 

documento relativo a ponto relevante da acusação ou 

da defesa. 

(B) As cartas particulares não poderão ser exibidas em 

juízo pelo respectivo destinatário, ainda que para a 

defesa de seu direito, se não houver o consentimento 

do signatário. 

(C) Qualquer fase do processo admite a juntada de 

documentos, sempre se providenciando a ciência das 

partes envolvidas, exceto quando a lei dispuser em 

sentido diverso. 

(D) Os documentos em língua estrangeira deverão ser 

traduzidos por tradutor público. Na sua falta, é vedado 

ao magistrado nomear pessoa de confiança e idônea 

para proceder à tradução, mediante compromisso. 

(E) Findo o processo, o juiz, de ofício, devolverá o 

documento à parte que o produziu. 

 

 

QUESTÃO 78 _______________________________  

 

Com relação aos postulados e princípios da criminalística, é 

correto afirmar que 

 

(A) o conteúdo de um laudo pericial criminalístico pode 

sofrer variações conforme o perito criminal que o 

produzir. 

(B) mais precisa será a conclusão da perícia, quanto mais 

rápidos e mais modernos forem os meios utilizados 

pelo perito. 

(C) todo contato deixa uma marca conforme o princípio da 

descrição. 

(D) a análise pericial deve sempre seguir o método 

científico. 

(E) dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca 

idênticos conforme o princípio da análise. 

QUESTÃO 79 _______________________________  

 

Assinale a alternativa correta a respeito da classificação dos 

locais de crime e do isolamento de local. 

 

(A) Para fins de exame do local do crime, a autoridade 

providenciará imediatamente para que não se altere o 

estado das coisas até a chegada dos peritos, que 

registrarão, no laudo, as alterações do estado das 

coisas, sendo-lhes vedado discutir, no relatório, as 

consequências dessas alterações na dinâmica dos 

fatos. 

(B) Entende-se por local interno aquele que não sofreu 

qualquer tipo de alteração e onde foi possível proceder 

a um isolamento satisfatório até a chegada do perito. 

(C) Quanto à área, o local será classificado de acordo com 

o tipo de ocorrência que o gerou, podendo ser local de 

morte violenta, de incêndio, de furto, de acidente, 

entre outros. 

(D) Locais relacionados são aqueles onde há maior 

concentração de vestígios da ocorrência do fato. 

(E) Os locais externos são subdivididos em área mediata 

externa e área imediata externa. 

 

 

QUESTÃO 80 _______________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta o conceito de corpo de 

delito. 

 

(A) É o conjunto dos elementos físicos ou materiais, 

principais ou acessórios, permanentes ou temporários, 

que corporificam a prática criminosa. 

(B) É uma das espécies de prova pericial, consistente na 

colheita, por pessoa especializada, de elementos 

instrutórios sobre fato cuja percepção dependa de 

conhecimento de ordem técnica ou científica. 

(C) É todo e qualquer fato, sinal, marca ou vestígio, 

conhecido e provado, que, por sua relação necessária 

ou possível com outro fato que se desconheça, prova 

ou leva a presumir a existência deste último. 

(D) É o exame de algo ou alguém realizado por técnicos 

ou especialistas em determinados assuntos, podendo 

fazer afirmações ou extrair conclusões pertinentes ao 

processo penal. 

(E) É a inspeção ou a observação rigorosa feita por 

técnicos, analisando-se os vestígios materiais deixados 

pela infração penal. 
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PROVA DISCURSIVA 

 Esta prova valerá, no máximo, 20 (vinte) pontos. Em cada questão, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para 
rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para as respectivas folhas de textos definitivos da 
prova discursiva, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Em cada questão, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será 
desconsiderado. Será desconsiderado, também, o texto definitivo que não for escrito na folha de texto definitivo 
correspondente. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material 
transparente. 

 As folhas de textos definitivos não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter nenhuma palavra ou marca que 
identifique o candidato, sob pena de anulação dos textos.  

 As folhas de textos definitivos serão os únicos documentos válidos para avaliação da prova discursiva. 

QUESTÃO 1 _________________________________________________________________________________  

 

Um cadáver foi encontrado em um terreno baldio apresentando lesões provocadas por “arma branca” nas mãos e nos 

antebraços, além de ferida na face lateral direita do pescoço. Duas linhas de investigação foram seguidas pela polícia civil. A 

primeira apontava como suspeito/autor o sr. Vetel, que foi encontrado em um bar próximo ao local do corpo e, segundo 

testemunhas, teria discutido com a vítima na noite anterior; o sr. Vetel foi encontrado com um “estoque” (arma de fabricação 

artesanal) cuja haste media 15 cm. A segunda linha de investigação seguiu a possibilidade de autoextermínio em função de 

problemas financeiros suportados pela vítima, como também a relação entre o local da lesão na região direita do pescoço e o 

fato de a vítima ser canhota. Elementos periciais iniciais apontavam a presença de inúmeras feridas incisas nos membros 

superiores e uma ferida incisa profunda na face lateral direita da região cervical, com cauda de escoriação ascendente e em 

direção à região retroauricular direita. 

 

Discorra, de forma sucinta, acerca das linhas de investigação adotadas no caso hipotético apresentado acima, justificando-as ou 

refutando-as. Explicite, ainda, a análise do tipo e das características das lesões, o documento médico-legal pertinente e suas 

partes específicas para cada apreciação pericial correspondente e as demais considerações médico-legais cabíveis. 

 

 

QUESTÃO 2 _________________________________________________________________________________  

 

Um trabalhador da construção civil deu entrada do pronto-socorro do Hospital de Base do DF em parada 

cardiorrespiratória e com história de queda acidental durante a montagem de esquadrias metálicas em construção irregular. O 

corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que identificou uma lesão esbranquiçada, endurecida, elíptica, de fundo 

deprimido e bordas elevadas localizada na face palmar da mão direita. Foi estabelecida como causa imediata da morte a 

ocorrência de edema agudo de pulmão. 

 

Aponte, de forma fundamentada e objetiva, a causa da morte, analisando e interpretando os elementos periciais e os fatos 

apresentados nesse caso hipotético. 

 

 

QUESTÃO 3 _________________________________________________________________________________  

 

Um cadáver apresenta duas feridas perfurocontusas. A primeira, arredondada, com orla de escoriação, bordas talhadas a 

pique e microlacerações, mede 1 cm e está localizada na face lateral do hemitórax direito. A segunda, biconvexa alongada, 

mede 8 cm e está localizada na face lateral do hemitórax esquerdo. O exame cadavérico apontou para um trajeto levemente 

ascendente e posterior, com lesão hepática, esplênica e cardíaca. 

 

Com base na situação hipotética acima apresentada, discorra a respeito dos elementos periciais informados, tendo por base a 

correta identificação das lesões e do instrumento causador. 

 

 

QUESTÃO 4 _________________________________________________________________________________  

 

Felipe, 19 anos de idade, vítima de suposta agressão policial, foi encaminhado ao IML-DF 24 horas após os fatos. A 

perícia apontou para a presença de equimose em sugilação de cor esverdeada localizada na face interna da coxa direita e 

escoriação em placa na região dorsal esquerda, medindo 2,0 cm X 10,0 cm (largura X comprimento) e apresentando crostas em 

fase de destacamento. Com os policiais suspeitos da agressão, foram apreendidos dois cassetetes de madeira, medindo 50 cm, 

que, segundo a vítima, seriam os instrumentos utilizados na suposta agressão. 

 

Considerando o ponto de vista médico-legal, discorra sucintamente, de forma fundamentada, acerca dos fatos apresentados 

nessa situação hipotética, justificando, se for o caso, o nexo de causalidade entre os fatos relatados e as constatações da perícia 

realizada na suposta vítima. 
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RASCUNHO – Questão 4 
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