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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. A ausência de marcação,
a marcação de duas ou mais opções ou a marcação de opção em discordância com o gabarito oficial definitivo não serão apenadas,
ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a
correção das suas respostas.

• Nas questões que demandarem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere
que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção,
de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto 1A1AAA

O ano de 2017 foi o mais seguro da história da1

aviação comercial, de acordo com a organização holandesa

Aviation Safety Network (ASN). Foram dez acidentes —

nenhum deles envolvendo linhas comerciais regulares —, com4

79 mortos, 44 entre passageiros e tripulantes e outras

35 pessoas que estavam em terra.

Em 2016, foram registrados 16 acidentes, com7

303 vítimas fatais, e o último episódio, com um avião de

passageiros de maiores proporções: a queda do Avro RJ85,

operado pela empresa LaMia, próximo de Medellín, na10

Colômbia. O desastre, que completou um ano no último dia 28

de novembro, matou 71 pessoas, em sua maior parte atletas do

time brasileiro da Chapecoense.13

“Desde 1997 a média de acidentes tem caído de forma

contínua e persistente”, disse o presidente da ASN, destacando

os esforços da Organização Internacional da Aviação Civil e da16

Fundação de Segurança no Voo para melhorar os padrões de

segurança da indústria de aviação.

BBC. 2017, o ano mais seguro da história da aviação.

Internet: <www.bbc.com> (com adaptações).

QUESTÃO 1

A pontuação empregada no texto 1A1AAA permaneceria correta se,

I no primeiro parágrafo, o segundo travessão fosse eliminado.

II na linha 1, fosse inserida vírgula logo após “2017”.

III na linha 14, fosse inserida vírgula logo após ‘1997’.

IV na linha 15, a vírgula logo após ‘persistente’ fosse eliminada.

Assinale a opção correta.

A Nenhum item está certo.

B Apenas o item III está certo.

C Apenas o item IV está certo.

D Apenas os itens I e II estão certos.

E Todos os itens estão certos.

Texto 1A1BBB

Se, nos Estados Unidos da América, surgem mais e1

mais casos de assédio sexual em ambientes profissionais —
como os que envolvem produtores e atores de cinema —, no
Brasil, o número de processos desse tipo caiu 7,5% entre 20154

e 2016.
Até setembro de 2017, foram registradas 4.040 ações

judiciais sobre assédio sexual no trabalho, considerando-se só7

a primeira instância.
Os números mostram que o tema ainda é tabu por

aqui, analisa o consultor Renato Santos, que atua auxiliando10

empresas a criarem canais de denúncia anônima. “As pessoas
não falam por medo de serem culpabilizadas ou até de
represálias”.13

Segundo Santos, os canais de denúncia para coibir
corrupção nas corporações já recebem queixas de assédio e
ajudam a identificar eventuais predadores. Para ele,16

“o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais
protegidas para falar”.

A lei só tipifica o crime quando há chantagem de um19

superior sobre um subordinado para tentar obter vantagem
sexual. Se um colega constrange o outro, em tese, não há
crime, embora tal comportamento possa dar causa a reparação22

por dano moral.

Anna Rangel. Medo de represálias inibe queixas de assédio sexual no

trabalho. Internet: <www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 2

As opções a seguir apresentam propostas de reescrita do período
“Se um colega constrange o outro, em tese, não há crime, embora
tal comportamento possa dar causa a reparação por dano moral.”
(R. 21 a 23). Assinale a opção que apresenta proposta de reescrita
que, além de manter o sentido original da informação, preserva a
correção gramatical do texto.

A Em tese, embora não seja crime, o fato de um colega
constranger o outro pode justificar reparação por dano moral.

B Quando um colega molesta o outro é crime, ou seja, esse ato
pode ensejar reparação por dano moral.

C Caso um colega constrange o outro, em tese, não é crime, mas
pode gerar reparação por dano moral.

D Hipoteticamente, à medida que um colega constrange o outro,
não há crime, logo não pode haver reparação por dano moral. 

E Teoricamente, se um colega constrange o outro, há vantagem
sexual, o que pode causar reparação por dano moral.
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QUESTÃO 3

No texto 1A1BBB, o trecho “4.040 ações judiciais sobre assédio

sexual no trabalho” (R. 6 e 7) tem a mesma função sintática de

A ‘por medo de serem culpabilizadas’ (R.12).

B “mais e mais casos de assédio sexual ” (R. 1 e 2).

C ‘mais protegidas para falar’ (R. 17 e 18).

D “chantagem de um superior sobre um subordinado”

(R. 19 e 20).

E “queixas de assédio” (R.15).

QUESTÃO 4

No texto 1A1BBB, a correção gramatical e o sentido do trecho

‘O anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas

para falar’ (R. 17 e 18) seriam preservados caso se substituísse o

termo “já que” por

A a fim de que.

B ainda que.

C contanto que.

D uma vez que.

E logo que.

QUESTÃO 5

A Lei de Improbidade Administrativa elenca as penas aplicáveis

àqueles que praticarem atos de improbidade. O agente público que,

atentando contra os princípios da administração pública, for

condenado em ação de improbidade por ter deixado de praticar,

indevidamente, ato de ofício, estará sujeito à pena de

A suspensão dos direitos políticos pelo período de oito a dez

anos.

B suspensão da função pública pelo período de cinco a oito anos.

C ressarcimento integral do dano, ainda que este seja presumido.

D proibição de contratar com o poder público pelo prazo de três

anos.

E multa, limitada a vinte vezes o valor da sua remuneração.

QUESTÃO 6

Com base na Lei n.º 8.508/2006 — Estatuto da Polícia Civil do

Estado do Maranhão —, cometerá infração de natureza grave o

servidor que

A prejudicar investigações mediante a divulgação de assuntos

policiais.

B praticar abuso de autoridade ou abuso de poder.

C ofender os bons costumes com palavras, atos ou gestos.

D utilizar ou permitir que alguém use objetos apreendidos pela

polícia.

E se prevalecer abusivamente da condição de servidor policial.

QUESTÃO 7

De acordo com a Lei n.º 6.107/1994, que dispõe sobre o Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Maranhão, a reintegração ocorrerá em decorrência

A da investidura do servidor estável em cargo de atribuições
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental.

B do retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez,
quando forem declarados insubsistentes os motivos da
aposentadoria.

C da reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente
ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão
judicial.

D da elevação do servidor de uma classe para outra
imediatamente superior, no mesmo cargo, dentro da mesma
carreira.

E da inabilitação do servidor em estágio probatório relativo a
outro cargo.

QUESTÃO 8

De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos
elencados no art. 5.o da Constituição Federal de 1988 (CF),

A em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte, de
caráter perpétuo, de trabalhos forçados ou de banimento.

B a definição do estabelecimento prisional onde será cumprida a
pena independe do delito, da idade e do sexo do apenado.

C será protegida a livre manifestação do pensamento, inclusa a
anônima.

D será ampla a liberdade de associação, independentemente de
autorização dos poderes públicos.

E homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e
obrigações.

QUESTÃO 9

Acerca da administração pública, julgue os itens a seguir, com base
na CF.

I A vedação de acúmulo remunerado de cargos, empregos ou
funções públicas não se estende às sociedades de economia
mista.

II O prazo de validade do concurso público será de até dois anos,
podendo-se prorrogá-lo por igual período, enquanto houver
cadastro de reserva.

III Havendo compatibilidade de horários, é permitida a
acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

IV O servidor público da administração direta que for afastado
para o exercício de mandato eletivo não terá esse tempo
contado para o fim de promoção por merecimento.

Estão certos apenas os itens

A I e III.
B II e IV.
C III e IV.
D I, II e III.
E I, II e IV.
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QUESTÃO 10

As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira,
subordinam-se

A aos governadores de estado e à União.
B somente ao governador do Distrito Federal e dos territórios.
C ao governador do Distrito Federal e aos governadores de

estado e dos territórios.
D à União e ao governador do Distrito Federal e dos territórios.
E somente aos governadores de estado.

QUESTÃO 11

Túlio ofereceu suborno para André, perito da polícia civil,
no intuito de que este fizesse afirmação falsa em laudo pericial de
sua responsabilidade. André aceitou a proposta e elaborou o laudo
falso, o que foi determinante para a sentença absolutória de Túlio.

Nessa situação hipotética,

A os crimes se consumaram no momento do pagamento do
suborno, ainda que tenha sido efetivado posteriormente
à elaboração da perícia.

B Túlio e André responderão pelo mesmo crime, no caso, falso
testemunho ou falsa perícia, em coautoria.

C André poderá declarar a verdade quando for processado pelo
crime que cometeu, hipótese em que o fato deixará de ser
punível.

D a pena base prevista para Túlio será maior que a de André,
porque sua conduta é considerada mais grave.

E penalmente, é irrelevante o fato de a falsa perícia ter sido
utilizada em processo criminal.

QUESTÃO 12

Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio.

Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de
natureza grave se tiver

A causado a morte de Júlio em circunstâncias que evidenciem
que Mário assumiu o risco de produzir o resultado.

B provocado a incapacitação de Júlio para ocupações habituais,
como, por exemplo, o trabalho e o estudo, por quinze dias.

C provocado em Júlio debilidade permanente de função, como,
por exemplo, a redução da capacidade mastigatória pela perda
dentária.

D ofendido a integridade corporal de Júlio, causando-lhe diversas
escoriações no corpo.

E causado a morte de Júlio, ainda que em circunstâncias que
evidenciem que Mário não queria matá-lo.

QUESTÃO 13

Luiz cometeu um crime e, em sua defesa, alegou
embriaguez. Após as investigações e perícias cabíveis, foi
reconhecida a hipótese de exclusão da imputabilidade.

Nessa situação hipotética, a exclusão da imputabilidade deveu-se
ao fato de se tratar de uma embriaguez

A acidental ou fortuita incompleta.
B preordenada.
C não acidental culposa.
D não acidental voluntária.
E acidental ou fortuita completa.

QUESTÃO 14

A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta.

A O inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em
denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso
e a sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da
procedência das informações.

B Contra o despacho da autoridade policial que indeferir a
instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido
caberá reclamação ao Ministério Público. 

C Sendo o inquérito policial a base da denúncia, o Ministério
Público não poderá alterar a classificação do crime definida
pela autoridade policial.

D O inquérito policial pode ser definido como um procedimento
administrativo pré-processual destinado à apuração das
infrações penais e da sua autoria.

E Por ser instrumento de informação pré-processual, o inquérito
policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia.

QUESTÃO 15

Ao tomar conhecimento da prática de uma infração penal, caberá
à autoridade policial,

I dirigir-se ao local, onde deve providenciar para que não se
alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos
peritos criminais.

II informar o fato de pronto ao Ministério Público, ao qual
compete fiscalizar o trabalho policial.

III proceder a diligências no sentido de apurar as circunstâncias do
fato criminoso e identificar a autoria provável.

IV encerrar a investigação quando não for possível identificar um
suspeito dentro de prazo razoável.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C III e IV.
D I, II e IV.
E II, III e IV.

QUESTÃO 16

No tocante à ação penal, conforme determina a lei processual,
assinale a opção correta.

A A queixa-crime oferecida pelo ofendido nos crimes de ação
penal privada não poderá ser aditada pelo Ministério Público,
que atuará no processo apenas como fiscal da lei.

B Nos crimes de ação privada, se vários forem os autores da
ofensa, o ofendido poderá escolher contra quem oferecerá a
denúncia.

C A própria vítima do crime, ou seu representante legal, poderá
propor a ação nos casos de ação pública incondicionada, se o
Ministério Público não apresentar a denúncia no prazo legal.

D Nos crimes de ação privada ou de ação pública condicionada
à representação do ofendido, se este falecer no curso da lide,
o juiz terá de nomear substituto processual para prosseguir com
a ação.

E Depois de iniciada a ação penal condicionada à representação,
o processo será extinto se o ofendido, a qualquer tempo,
desistir do seu prosseguimento.
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QUESTÃO 17

Ao produzir um texto utilizando o programa Microsoft
Word 2016, um usuário realizou, de modo sucessivo, os seguintes
procedimentos:

• selecionou parte do texto e, logo em seguida, acionou o atalho

formado pelas teclas � e �;
• digitou algumas palavras;

• acionou o atalho formado pelas teclas � e �;
• digitou mais algumas palavras.

Caso, a seguir, o usuário pretenda inserir, novamente, por meio do

atalho formado pelas teclas � e �, o texto selecionado no
início do procedimento descrito,

A será exibida uma caixa de diálogo contendo a parte do texto
inicialmente selecionada para a área de transferência.

B aparecerá uma mensagem de erro, pois o Word 2016 não
possibilita a execução reiterada de procedimentos.

C o texto selecionado no primeiro procedimento será inserido a
partir do ponto em que o cursor estiver posicionado.

D o documento não sofrerá alteração, pois não há texto na área de
transferência em virtude de o usuário já ter acionado o atalho

formado pelas teclas � e � anteriormente.

E nada ocorrerá, pois o trecho selecionado mediante as teclas

� e � já foi usado; nesse caso, o usuário deverá
selecionar o texto novamente e acionar o atalho formado pelas

teclas � e �.

QUESTÃO 18

Ao utilizar um computador no qual está instalado o sistema
operacional Windows 8, um usuário efetuou com o mouse um
clique duplo no ícone do aplicativo X. Alguns segundos após
ter sido aberto, o aplicativo apresentou a informação de que não
estava respondendo.

Nessa situação hipotética, para que o aplicativo X seja encerrado,
o usuário deverá

A pressionar simultaneamente a tecla do Windows e a tecla �,
para exibir em segundo plano a lista de programas que estão
travando o sistema e, nela, localizar e encerrar o aplicativo X.

B inicializar o aplicativo Gerenciador de Tarefas, localizar na
janela deste o aplicativo X, clicar sobre ele com o botão da
direita e, então, selecionar a opção Finalizar tarefa.

C pressionar, no teclado, a tecla � para encerrar de forma
forçada o aplicativo X.

D efetuar novamente um clique duplo no ícone do aplicativo X
para abri-lo corretamente, pois esta ação fechará a janela que
não estava respondendo.

E inicializar outro aplicativo, por meio de clique duplo, já que,
ao se abrir um novo aplicativo, a janela de X, que não estava
respondendo, será finalizada automaticamente.

Proposição CG1A5AAA

A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de

segurança da sociedade diminui.

QUESTÃO 19

A quantidade de linhas da tabela-verdade correspondente à
proposição CG1A5AAA é igual a

A 4.
B 8.
C 16.
D 32.
E 2.

QUESTÃO 20

Assinale a opção que apresenta uma proposição equivalente à
proposição CG1A5AAA.

A Se a qualidade da educação dos jovens não sobe, então a

sensação de segurança da sociedade diminui.
B Se qualidade da educação dos jovens sobe, então a sensação

de segurança da sociedade diminui.
C Se a qualidade da educação dos jovens não sobe, então a

sensação de segurança da sociedade não diminui.
D Se a sensação de segurança da sociedade diminui, então a

qualidade da educação dos jovens sobe.
E Se a sensação de segurança da sociedade não diminui, então

a qualidade da educação dos jovens não sobe.

Espaço livre
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Perito odontolegal é o profissional técnico que detém conhecimento
e aptidão na área odontológica para analisar e interpretar fatos com
o objetivo de

A interferir na decisão judicial.
B identificar criminosos.
C convencer o julgador.
D fornecer esclarecimentos à justiça.
E refutar provas materiais.

QUESTÃO 22

A atuação do perito odontolegista subordina-se às normas do

A conselho regional de odontologia.
B Conselho Federal de Odontologia.
C Código Processual Pericial.
D Código Pericial Odontológico.
E Código Ético Pericial.

QUESTÃO 23

O perito odontolegista tem direito garantido de atuar nas áreas

A familiar, regulatória, trabalhista e cível.
B criminal, cível, trabalhista e administrativa.
C penal, trabalhista, cível e regulatória.
D criminal, familiar, cível e administrativa.
E trabalhista, administrativa, cível e familiar.

QUESTÃO 24

A diceologia pertinente aos peritos odontolegais abrange o(a)

A atualização constante.
B atuação com diligência.
C autonomia profissional.
D respeito ao examinado.
E manutenção do segredo pericial.

QUESTÃO 25

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, dever profissional
do cirurgião-dentista e dever profissional do perito odontolegista. 

A consentimento informado e registro no conselho
B objetividade e demonstração científica da prova
C neutralidade e testemunho no tribunal
D confidencialidade e responsabilidade no laudo
E proteção de dados e confidencialidade

QUESTÃO 26

O exercício do cargo de perito odontolegista será indeclinável
quando o profissional for intimado pelo julgador e informado a
respeito de fatos litigiosos relacionados com seu especial saber em
caso de 

A atuação extraoficial.
B pleito civil.
C remuneração incompatível.
D procedimento penal.
E requisição judicial.

QUESTÃO 27

Na sua relação com o cidadão a ser periciado, o odontolegista
perito tem o dever de prestar-lhe todos os esclarecimentos
considerados imprescindíveis sobre o desempenho de sua atividade
profissional. Esse dever fundamenta-se nos princípios da 

A vigilância e da atualização.
B responsabilidade e da ética.
C autonomia e da responsabilidade.
D transparência e da vulnerabilidade.
E legitimidade e da liceidade.

QUESTÃO 28

Havendo necessidade de perícia em processo de reparação de danos
relativos à colocação de implante dentário, o juiz nomeará,
preferencialmente, profissional graduado em odontologia para
exercer a função de perito

A oficial de juízo.
B designado.
C assistente.
D contratado.
E louvado.

QUESTÃO 29

A respeito da perícia pré-processual, julgue os seguintes itens.

I Trata-se de perícia praticada fora do âmbito do Estado, sem
formalidades processuais ou judiciais.

II Nessa perícia, vigora o sistema inquisitivo com os mesmos
princípios informadores do processo penal.

III Essa perícia pode produzir efeitos jurídicos mesmo quando
ainda não há litígio entre as partes. 

IV Essa perícia pode servir de instrução à petição inicial, antes de
esta ser protocolada nos tribunais de justiça para a discussão
em juízo.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B II e III.
C II e IV.
D I, II e III.
E I, III e IV.

QUESTÃO 30

Na perícia odontolegal, constitui infração ética 

A recusar remuneração por serviços prestados na função de perito
em casos de valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa.

B recusar o acúmulo da função de auditor e perito em
procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade
prestadora de serviços odontológicos.

C exercer a função de perito criminal em caso de ex-paciente sem
comprometer o caráter de imparcialidade do ato pericial.

D fornecer relatório probatório sobre o paciente na qualidade de
profissional assistente.

E optar entre as funções de perito e auditor de procedimentos
odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços
odontológicos.
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QUESTÃO 31

O exercício de perícia oficial é considerado de alta relevância para
o esclarecimento de crimes, devendo o preceito constitucional da
legalidade ser observado em todas as etapas desse exercício.
Dessa maneira, para proceder à coleta de dados em uma cena de
crime, um perito oficial deve atuar

A após notificação do Ministério Público.
B sob supervisão do Ministério Público.
C após autorização judicial.
D após notificação da autoridade policial.
E sob supervisão da autoridade policial.

QUESTÃO 32

A prova pericial, após coleta e análise pelos peritos criminais,
materializa-se por meio de laudo circunstanciado, que deve ser
encaminhado à autoridade policial. Recebido o laudo, essa
autoridade deverá analisá-lo e

A submetê-lo à análise do Ministério Público, ao qual caberá
decidir a respeito da sua pertinência.

B submetê-lo ao Ministério Público, para, em conjunto, decidir
a respeito da sua pertinência.

C submetê-lo ao Ministério Público e, posteriormente, à
autoridade judicial, que decidirá a respeito de sua pertinência.

D dar ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial, para
que estes decidam de acordo com o resultado da perícia.

E decidir a respeito da sua pertinência.

QUESTÃO 33

Após um trabalho de perícia criminal, foi constatado pela
autoridade requisitante que houve evidente divergência entre dois
peritos quanto à análise das evidências.

Nessa situação hipotética,

A a autoridade judiciária deverá nomear uma comissão que ficará
responsável por selecionar o laudo com as evidências mais
consistentes.

B deverá prevalecer o laudo do perito mais experiente, isto é,
aquele que tiver mais anos de atuação na área.

C a autoridade judicial poderá considerar as frações de cada
laudo que julgar mais pertinentes.

D terá de ser nomeado um terceiro perito para nova análise.
E a autoridade judiciária deverá selecionar, conforme sua

convicção, o laudo que será juntado aos autos.

QUESTÃO 34

De acordo com a Lei Federal n.º 12.030/2009, que dispõe sobre as
perícias oficiais de natureza criminal, ao perito é garantido o direito
de tomar decisões livremente, desde que atento aos preceitos éticos,
morais e intelectuais da profissão, bem como à limitação de fundo,
de seguir seu papel social. Esse direito corresponde ao princípio da
autonomia

A funcional.
B hierárquica.
C administrativa.
D técnica.
E científica.

QUESTÃO 35

É facultada ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao
ofendido, ao querelante e ao acusado a indicação de um assistente
técnico de perícia, que poderá atuar a partir da admissão pelo(a)

A autoridade policial e antes de concluída a perícia.
B direção de criminalística e após a conclusão da perícia.
C promotor de justiça e após a conclusão da perícia.
D autoridade judicial e após a conclusão da perícia.
E perito oficial e antes de concluída a perícia.

QUESTÃO 36

A conferência do material probatório que servir de base à perícia
é permitida às partes, durante o curso do processo judicial, somente
mediante a presença de

A membro do Ministério Público.
B oficial de justiça.
C autoridade judicial.
D perito oficial.
E agente de polícia.

QUESTÃO 37

Um homem de trinta e cinco anos de idade foi baleado em
um estabelecimento comercial e não resistiu aos ferimentos
provocados pelos projéteis da arma de fogo. A equipe de perícia
chegou ao local quarenta minutos após o crime.

Nessa situação hipotética, conforme o Código de Processo Penal,
o momento adequado para realização da autópsia será

A duas horas após o óbito, antes da evidenciação de sinais de
morte.

B pelo menos seis horas após o óbito, salvo se houver a
constatação de sinais de morte.

C a partir de doze horas após o óbito, se constatada mais de uma
evidência de sinais de morte.

D apenas vinte e quatro horas após o óbito, desde que constatadas
todas as evidências de sinais de morte.

E imediatamente após o óbito, evitando-se a supressão de
evidências.

QUESTÃO 38

A abrangência da área de intervenção do odontolegista não se
restringe a agravos ou doenças existentes na região bucal. Segundo
a legislação brasileira, faz parte das competências do odontolegista
atestar

A intoxicação culposa.
B distúrbio psiquiátrico.
C estado de embriaguez.
D incapacidade física laboral.
E responsabilidade dolosa.

QUESTÃO 39

Na perícia criminal, os dados odontológicos são o método primário
para

A a contraprova de culpabilidade.
B aferição do tempo de óbito.
C a estimativa de altura em indivíduos edêntulos.
D identificação humana.
E a confirmação da idade em indivíduos dentados.
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QUESTÃO 40

Ao analisar as circunstâncias de um crime e confrontar as
provas testemunhais com o laudo do odontolegista, a autoridade
judicial constatou que houve afirmação falsa no laudo pericial:
o profissional omitiu informações relevantes para a correta
elucidação do caso e para atribuição de responsabilidade.

Nessa situação hipotética, no âmbito judicial, o odontolegista estará
sujeito a

A transferência para serviços burocráticos.
B nota de censura pública e multa de seis salários mínimos.
C processo disciplinar que poderá culminar com a punição de

aposentadoria compulsória.
D inabilitação para atuar em outras perícias por dois a cinco anos.
E processo disciplinar que poderá acarretar demissão por justa

causa.

QUESTÃO 41

Julgue os itens a seguir com base na teoria da responsabilidade
civil.

I Responsabilidade civil odontológica é o dever jurídico do
cirurgião-dentista de responder por atos praticados durante o
exercício da profissão, quando ilicitamente causar danos a seu
paciente ou a terceiros.

II Os danos indenizáveis pelo cirurgião-dentista são apenas os de
natureza material.

III A responsabilidade civil do cirurgião-dentista é de natureza
objetiva, ou seja, não depende da verificação de culpa.

IV Negligência, imprudência e imperícia são as modalidades de
culpa.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e IV estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Apenas os itens III e IV estão certos.

QUESTÃO 42

Com relação à cadeia de custódia de vestígios, julgue os seguintes
itens.

I Cadeia de custódia é a sucessão de eventos seguros, confiáveis
e rastreáveis que determina o caminho percorrido pelo vestígio,
desde sua coleta até sua destinação final.

II A cadeia de custódia não deve tomar tempo dos peritos, visto
que sua importância para a persecução penal vem diminuindo
ao longo dos anos.

III O cuidado com os vestígios, desde sua origem até sua
destinação final, é um dos elementos garantidores das
informações deles extraídas.

IV O principal objetivo da cadeia de custódia é garantir a
segurança e a idoneidade do vestígio.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D I, III e IV.
E II, III e IV.

QUESTÃO 43

Na noite de 12/6/1994, Nicole Brown Simpson e Ronald
Goldman foram encontrados mortos na casa de Nicole, em
Brentwood, Los Angeles, Califórnia. As investigações apontaram
Orenthal James (O. J.) Simpson, ídolo do futebol americano, como
principal suspeito.

Na estratégia da defesa, destacam-se alegações centradas
na manipulação incorreta e na contaminação de vestígios, que
introduziram um grau de dúvida razoável com relação à autoria do
crime.

Após 372 dias de julgamento, O. J. Simpson foi declarado
inocente.

Internet: < http://pt.wikipedia.org>.

As expressões “manipulação incorreta” e “contaminação de
vestígios”, citadas no texto, tem relação com o conceito de

A custódia de preso.
B encadeamento lógico.
C logística de deslocamento.
D reação em cadeia.
E cadeia de custódia.

QUESTÃO 44

Fazem parte dos procedimentos relacionados à cadeia de custódia
de vestígios

A mistura, inspeção, identificação e incineração de vestígios.
B coleta, acondicionamento, identificação e destinação de

vestígios.
C coleta, inspeção e destruição de vestígios.
D inspeção, acondicionamento, mistura e destinação de vestígios.
E acondicionamento, identificação e destruição de vestígios.

QUESTÃO 45

Devido à necessidade de realizar uma extração dentária,
um paciente odontológico foi encaminhado pelo cirurgião-dentista
I especificamente para o cirurgião-dentista II, que empregou técnica
errônea durante a exodontia, levando o paciente a sofrer dano.

Nessa situação hipotética, o cirurgião-dentista I pode ser
responsabilizado civilmente por meio do instituto da culpa

A intra-vitae.

B in vigilando.
C reflexiva.
D in eligendo.
E in instruendo.

QUESTÃO 46

Considerando a responsabilidade profissional, a ação precipitada,
insensata, geralmente na forma comissiva, conduta que a cautela
indica que deveria ser evitada, é definida como

A negligência.
B irresponsabilidade.
C indolência.
D imperícia.
E imprudência.
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QUESTÃO 47

Ao planejar uma exodontia, um cirurgião-dentista não
tinha percebido que estava observando a radiografia pelo lado
contrário. Durante o procedimento, extraiu equivocadamente o
dente contralateral do paciente, que não tinha indicação para ser
extraído.

Com relação à responsabilidade civil e criminal do odontólogo,
nessa situação hipotética, esse cirurgião-dentista pode ser
responsabilizado

A apenas criminalmente, pelo crime de lesão corporal.
B apenas civilmente, por infração ao Código de Ética

Odontológica.
C civilmente, pelo crime de lesão corporal, e criminalmente, pelo

crime de dano.
D apenas civilmente, pelo dano cometido.
E civil e criminalmente, respectivamente pelo dano cometido e

pelo crime de lesão corporal.

QUESTÃO 48

No caso de prescrição de antibiótico para paciente que faz
uso de contraceptivo oral, o cirurgião-dentista deve divulgar a ela
possíveis efeitos indesejados do tratamento, como a diminuição do
efeito anticoncepcional, bem como educá-la com relação às
medidas necessárias para evitar esses efeitos (...). No processo civil,
o profissional infrator se sujeitará à pena de pagamento de
indenização. (...) O processo criminal só se justifica, no caso, por
uma gravidez indesejada de risco, que resulte na morte da paciente.

P. E. G. Costa Filho; M. L. Werneck;  M. F. Galvão; M. L. B. Pinheiro. Iatrogenia

Medicamentosa Causada por Associação entre Contraceptivos Orais e

Antibióticos: aspectos legais. Revista ABO-DF. 2007 jun; 33: 30-1).

Uma paciente faleceu em decorrência de gravidez de risco
proveniente da interação medicamentosa entre contraceptivo oral e
um antibiótico prescrito por um cirurgião-dentista, que não fez os
esclarecimentos necessários sobre o medicamento.

Nessa situação hipotética, a responsabilização civil e criminal do
odontólogo pode resultar nas sanções, respectivamente, de

A restrição de direitos e suspensão da habilitação profissional.
B restrição de direitos e indenização.
C indenização e cassação da habilitação profissional.
D restrição de direitos e cassação da habilitação profissional.
E indenização e restrição de direitos.

QUESTÃO 49

Assinale a opção que apresenta exemplo de quebra na cadeia de
custódia.

A Utilização de equipamento de proteção individual por parte do
perito, durante os exames. 

B Acondicionamento em embalagens diversas, adequadas
às diferentes naturezas dos vestígios.

C Registro do trâmite do vestígio, incluindo a entrega e o
recebimento.

D Manuseio sem luvas de vestígio contendo material biológico.
E Identificação de vestígio a ser encaminhado para exame.

QUESTÃO 50

Em um tribunal de justiça, ficou evidenciada a
inobservância, por parte dos peritos, dos procedimentos referentes
à cadeia de custódia dos vestígios de uma infração penal.

Nessa situação hipotética, durante o julgamento, pode-se

A suspender o direito do réu de responder em liberdade.
B afastar as possíveis provas que poderiam elucidar a infração

penal.
C anular o julgamento e enviar os autos a juízo de outra

instância.
D substituir os membros do júri.
E suspender o julgamento até que sejam punidos os peritos

envolvidos.

QUESTÃO 51

No exercício lícito da odontologia, ao cirurgião-dentista

A convém utilizar, na função de perito-odontológico, nos casos
de necropsia, as vias de acesso a cabeça e pescoço somente na
presença de médico legista.

B cumpre prescrever e aplicar medicações de urgência apenas
nos casos de acidentes graves em que não haja
comprometimento à vida.

C compete prescrever as especialidades farmacêuticas de uso
interno com restrições de determinadas drogas.

D cabe atestar os estados mórbidos para justificação trabalhista
desde que os atestados sejam acompanhados de relatório
médico.

E é permitido manter, anexos ao consultório, laboratório de
prótese, aparelhagem de fisioterapia e instalação para análises
clínicas, se relacionados com sua área de atuação.

QUESTÃO 52

À luz da legislação pertinente, o odontologista quebrará o sigilo
profissional se

A relatar o Código Internacional das Doenças no atestado
odontológico sem a assinatura de consentimento do paciente.

B notificar doença compulsória ao órgão competente.
C cobrar os honorários em juízo no caso de declinação do

tratamento empreendido.
D colaborar com a justiça nos casos previstos em lei sem

autorização do paciente.
E revelar fato sigiloso de incapaz ao seu responsável.

QUESTÃO 53

Uma vítima de agressão apresenta duas lesões no tórax: a primeira
tem as bordas nítidas, definidas e regulares, sem nenhum sinal em
torno da lesão; a segunda apresenta formato ovalado, com uma das
bordas em ângulo agudo e a outra arredondada. Essas lesões são
classificadas, respectivamente, como ferida

A perfurante, causada por instrumento perfurocortante e ferida
cortante, causada por instrumento deslizante.

B incisa, causada por instrumento cortante e ferida
perfurocortante, causada por instrumento perfurocortante com
um gume.

C contusa, causada por instrumento contundente e ferida incisa,
causada por instrumento deslizante.

D perfurocortante, causada por instrumento perfurante e ferida
cortocontusa, causada por instrumento contundente.

E incisa, causada por instrumento deslizante e ferida
perfurocortante, causada por instrumento com dois gumes.
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QUESTÃO 54

Em relação à análise das rugosidades palatinas, é correto afirmar
que

A a forma do arco dentário é examinada antes da análise das
rugas palatinas, sendo reconhecido como arco épsilon aquele
que apresenta segmentos do arco dentário divergentes em todo
o seu perímetro.

B a calcorrugoscopia consiste em delinear e individualizar as
rugas a partir do modelo de gesso.

C o perito pode utilizar a palatoscopia e a queiloscopia nesse
processo, pois ambos têm as mesmas vantagens.

D esse é um método de identificação que pode ser utilizado para
cadáveres em avançado processo de decomposição.

E alguns fatores de alterações das rugosidades palatinas, como a
sucção digital em crianças, podem ser detectados mediante
esse exame; porém a perda de dentes não causa alterações.

QUESTÃO 55

A estimativa do sexo de uma pessoa a partir dos dados
craniométricos pode ser obtida por meio do índice de Baudoin, que
é expresso por

A

B

C

D

E

QUESTÃO 56

O método de Carrea para estimar a altura de um indivíduo
fundamenta-se no fato de que existe proporcionalidade entre os
diâmetros dos dentes e a altura de um indivíduo. Para tanto,
mede-se o(a)

A arco da circunferência da somatória do diâmetro mesiodistal
dente a dente por vestibular dos incisivos central, lateral e
caninos unilaterais inferiores, resultando isso na possível altura
mínima do indivíduo.

B corda do arco por palatino, medida da linha reta entre a mesial
do incisivo central até a distal do canino superior de mesmo
lado, estimando-se a altura máxima.

C arco da circunferência da somatória do diâmetro mesiodistal
dente a dente por vestibular dos incisivos central, lateral e
caninos unilaterais inferiores, resultando isso na possível altura
máxima do indivíduo.

D corda do arco por lingual, medida da linha reta entre a mesial
do incisivo central até a distal do canino inferior de mesmo
lado, estimando-se a altura máxima.

E arco da circunferência da somatória do diâmetro mesiodistal
dente a dente por vestibular dos incisivos central, lateral e
caninos unilaterais superiores, resultando isso na possível
altura máxima do indivíduo.

QUESTÃO 57

O crânio de um cadáver encontrado mostrava, na dentição
decídua, a presença dos caninos inferiores; na dentição permanente,
os incisivos centrais e laterais superiores e inferiores erupcionados,
primeiros molares superiores e inferiores erupcionados, segundos
molares inferiores erupcionados e superiores em erupção. No
referido crânio, os caninos superiores já estavam erupcionados, mas
os caninos inferiores não eram visualizados por intraoral no arco,
não havendo erupção dos terceiros molares. 

Com base nessa situação hipotética, antes de serem realizados os
exames complementares, é correto afirmar que o crânio seria de
uma criança

A menor de onze anos de idade com cronologia de erupção
retardada.

B menor de onze anos de idade com cronologia de erupção
normal.

C maior de onze anos de idade com cronologia de erupção
normal.

D com doze anos de idade ou mais possivelmente com agenesia
ou impacção dos caninos inferiores.

E menor de doze anos de idade com cronologia de erupção
normal.

QUESTÃO 58

Se o tempo decorrido da morte de um indivíduo for superior a
duas horas e inferior a três horas, então o cadáver do indivíduo
apresentará

A rigor mortis da região da cabeça e algor mortis médio de
27 ºC.

B rigor mortis de todo o corpo e algor mortis médio de 27 ºC.

C rigor mortis de todo o corpo e algor mortis médio de 20 ºC.

D rigor mortis da região da cabeça e algor mortis médio de
20 ºC.

E rigor mortis dos membros e da mandíbula e algor mortis

médio de 24 ºC.

QUESTÃO 59

A respeito dos achados post mortem nas asfixias, assinale a opção
correta.

A A congestão polivisceral, caracterizada pelo sinal de
Etienne-Marti, ocorre devido à falência cardíaca que antecede
a morte.

B As petéquias de Tardieu estão presentes na região esclerótica
do olho, devido à congestão polivisceral.

C O sinal de Etienne-Martin se apresenta por meio da cianose
dos leitos ungueais.

D Nas asfixias por afogamento, os cadáveres apresentam sangue
fluido escuro, característico da tríade asfíxica.

E A equimose de Tardieu, característica da tríade asfíxica, está
presente na congestão polivisceral por disfunção pulmonar.
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QUESTÃO 60

Em relação às asfixias por obstrução das vias aéreas por constrição cervical, julgue os itens seguintes.

I Em casos de enforcamento, a cabeça fica voltada para o lado do nó, e formam-se manchas hipostáticas na parte superior do corpo.
II Nas situações de estrangulamento, o sulco no pescoço é horizontal e fica situado abaixo da cartilagem tireoide, podendo haver vários

sulcos.
III Em casos de esganadura, ficam marcas ungueais do agressor.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item III está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

Espaço livre


