


UnB / CESPE – PCES / Nome do candidato: – 1 –

Cargo 3: Médico-Legista É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das
suas provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
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, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS
O ser humano é a medida de todas as coisas. Pelo1

tamanho do ser humano se mede a vastidão do universo,
assim como pelo palmo e pela braça se começou a medir a
Terra. Todo o conhecimento do mundo se faz de uma4

perspectiva humana, todo o julgamento das coisas do mundo
se faz por um parâmetro humano. Assim, enaltecer o senso
moral do ser humano não é um floreio de linguagem que a7

única espécie que fala faz, é valorizar este frágil instrumento
de medição pelo qual a vida revela seu sentido. O ser humano
ou é moral, e julga tudo por um prisma moral, ou é apenas um10

mecanismo inútil.
O liberalismo pensa estar defendendo o indivíduo

quando nega a primazia do social ou quando diz que uma13

sociedade é apenas um conjunto de ambições autônomas.
O culto ao individualismo seria um culto à liberdade se não
elegesse como seu paradigma supremo a liberdade de lucrar,16

e como referência moral a moral do mercado. Se não fosse
apenas a última das muitas tentativas de substituir o ser
humano como a medida de tudo, e seu direito à vida e à19

dignidade como o único direito a ser cultuado. Já tentaram
rebaixar o homem a mero servo de uma ordem divina, a
autômato descartável de engrenagens industriais, a estatística22

sem identidade de regimes totalitários, e agora a uma
comodidade entre outras comodidades, com nenhuma
liberdade para escolher seu destino individual e o mundo em25

que quer viver. Mas o indivíduo só é realmente um indivíduo
em uma sociedade igualitária, como só existirá liberdade real
onde os valores neoliberais não prevalecerem.28

L u í s  F e r n a n d o  V e r i s s i m o .  In t e rne t :

<http://www.dhnet. org.br>. Acesso em fev./2006.

Em relação ao texto, julgue os itens a seguir.

� As ocorrências de “a”, às linhas 21, 22 e 23, são todas de
artigos definidos empregados no singular feminino.

� A substituição de “se mede” (R.2) por é medida mantém a
correção gramatical e as informações originais do período.

� Antes da expressão “é valorizar” (R.8), subentende-se a idéia
anterior “enaltecer o senso moral do ser humano” (R.6-7).

� O emprego da estrutura ao negar a primazia do social ou

ao dizer que, em substituição a “quando nega a primazia do
social ou quando diz que” (R.13), prejudica a correção
gramatical do período e altera as informações originais do
texto.

� Os vocábulos “se” (R.15) e “Se” (R.17) têm a mesma função
condicional.

Na Antiguidade não se conhecia o fenômeno da1

limitação do poder do Estado. As leis que organizavam os

Estados não atribuíam ao indivíduo direitos frente ao poder

estatal. Quando Aristóteles definiu “Constituição”, tinha4

diante de si esse tipo de legislação.  Não obstante tenha sido

Atenas o berço de relevante pensamento político, não se

imaginava então a possibilidade de um estatuto de direitos7

oponíveis ao próprio Estado. A formação da pólis foi

precedida da formação de um território cultural. Este balizou

os limites da cidade grega.  Sem garantia legal, os “direitos10

humanos” padeciam de certa precariedade na estrutura

política. O respeito a eles ficava na dependência da virtude e

da sabedoria dos governantes. Esta circunstância, porém, não13

exclui a importante contribuição de culturas antigas na

criação da idéia de direitos humanos.  Alguns autores

pretendem afirmar que a história dos direitos humanos16

começou com o balizamento do poder do Estado pela lei.

Essa visão é errônea. Obscurece o legado de povos que não

conheceram a técnica de limitação do poder, mas19

privilegiaram enormemente a pessoa humana nos seus

costumes e instituições sociais.

João Baptista Herkenhoff. Internet: <http://

www.dhnet.org.br>. Acesso em fev./2006.

Acerca do texto, julgue os itens subseqüentes.

� A relação sintática entre o período iniciado por “Obscurece”

(R.18) e o período anterior pode ser explicitada pela

conjunção Contudo.

� A expressão “esse tipo de legislação” (R.5) refere-se à

legislação que não limitava o poder do Estado e não atribuía

ao indivíduo direitos diante do Estado.

� Pelos sentidos do texto, a relação sintática entre o período

iniciado por “O respeito” (R.12) e o período anterior pode ser

explicitada por meio da expressão Apesar de o respeito.

	 Infere-se das informações do texto que somente os povos

que não limitavam o poder apresentaram uma herança de

respeito aos direitos da pessoa humana.
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O trecho a seguir foi retirado de uma proposta de memorando a
ser encaminhado pelo chefe aos funcionários de determinado
setor da empresa X.

Tendo em vista a proximidade das esperadas festas de final
de ano, tenho a satisfação de informar, que este setor estará de
portas fechadas, na sexta-feira, para limpeza e ornamentação de
nosso local de trabalho.

�
 A linguagem utilizada nessa proposta de memorando não é
adequada para esse tipo de correspondência, em virtude de
falta de clareza, objetividade e correção gramatical.

Em alguns países do primeiro mundo, há uma idéia de1

direitos humanos apenas para consumo interno. Observa-se
nesses casos uma contradição inexplicável: no âmbito
interno, vigoram os direitos humanos, nas relações com os4

países dependentes, vigoram os interesses econômicos e
militares. Esses interesses justificam a tolerância com as
violações dos direitos, no campo diplomático, ou o próprio7

patrocínio das violações. Os mesmos interesses econômicos
e militares justificam também o patrocínio da guerra, sob a
bandeira de paz. Para que tais desvios não continuem a10

acontecer, alguns juristas italianos (Salvatore Senese,
Antonio Papisca, Marco Mascia, Luigi Ferrajoli e outros) têm
defendido que uma nova ordem mundial se constitua, não sob13

o império dos interesses dominantes, mas tendo, ao contrário,
como sujeito da História a família humana presente e futura.
Outra contradição é, às vezes, observada no interior de certas16

nações poderosas: a plena vigência dos direitos humanos,
quando se trata de nacionais “puros” e o desrespeito aos
direitos humanos, quando as pessoas envolvidas são19

imigrantes ou clandestinos, minorias raciais e minorias
nacionais. 

Idem, ibidem (com adaptações).

A respeito do texto, julgue os itens que se seguem.

�� Às linhas 6 e 7, a expressão tolerância às violações em
lugar de “tolerância com as violações” mantém a correção
gramatical e as informações originais do período.

�� Conforme o texto, alguns países de primeiro mundo
apresentam uma idéia de direitos humanos que desconsidera
os países dependentes e os imigrantes ou clandestinos, as
minorias raciais e outras minorias.

�� De acordo com o texto, alguns juristas italianos têm
defendido uma nova ordem social em que os interesses
econômicos e militares prevaleçam sobre todos os outros
direitos.

�� A inserção de uma vírgula após “Observa-se” (R.2) e outra
após “casos” (R.3) prejudicaria a correção gramatical do
período.

�� A inserção de entretanto, seguido de vírgula, antes de “nas
relações” (R.4) explicita as relações semântico-sintáticas
entre os dois períodos e mantém a correção gramatical do
texto.

O Estado moderno, não obstante apresentar-se como1

um Estado minimalista, é potencialmente um Estado

maximalista, pois a sociedade civil, enquanto o outro do

Estado, auto-reproduz-se por meio de leis e regulações que4

dimanam do Estado e para as quais não parecem existir

limites, desde que as regras democráticas da produção de leis

sejam respeitadas. Os direitos humanos estão no cerne desta7

tensão: enquanto a primeira geração de direitos humanos (os

direitos cívicos e políticos) foi concebida como uma luta da

sociedade civil contra o Estado, considerado como o10

principal violador potencial dos direitos humanos, a segunda

e terceira gerações (direitos econômicos e sociais e direitos

culturais, da qualidade de vida etc.) pressupõem que o Estado13

é o principal garantidor dos direitos humanos.

Boaventura de Sousa Santos. Internet: <http://www.dhnet.

org.br>. Acesso em fev./2006 (com adaptações).

Quanto ao texto, julgue os itens seguintes.

�� A substituição dos parênteses empregados nas linhas 8, 9, 12

e 13 por travessões prejudica gramaticalmente o texto.

�� O segmento “não obstante apresentar-se” (R.1) pode, sem

prejuízo para a correção gramatical do período, ser

substituído por qualquer uma das seguintes estruturas:

apesar de apresentar-se, embora se apresente, conquanto

se apresente, ainda que se apresente. 

�� A expressão “dimanam” (R.5) está sendo empregada com o

sentido de diferem, se opõem.

�	 A palavra “cerne” (R.7) está sendo empregada em sentido

figurado, com o significado de a parte essencial, o âmago.

�
 As vírgulas após “Estado” (R.10) e após “humanos” (R.11)

são usadas para isolar oração adjetiva restritiva. 
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Figura I

Figura II

Considerando-se as figuras I e II acima, que ilustram duas janelas
do Internet Explorer 6 (IE6) em execução em um computador PC,
e o conteúdo das áreas de páginas dessas janelas, julgue os
próximos itens.

�� Sabendo-se que a situação de espionagem relatada na área de
páginas da janela do IE6 da figura I consistia no uso de
cavalos de tróia, é correto concluir que esse tipo de
espionagem é muito raro no Brasil graças ao uso obrigatório
de certificados digitais em quaisquer transações de Internet,
que identificam os usuários da rede em trocas de
informações, desmascarando tais operações ilícitas.

�� Em transações pela Internet por meio do IE6, para se ter

“certeza da veracidade e procedência dos links”, sugestão

presente na área de páginas da janela do IE6 da figura II, é

suficiente verificar a existência, na barra inferior do IE6, de

um pequeno cadeado, que indica que se está acessando um

sítio seguro, que apresenta certificado assinado por

autoridade certificadora  — que garante a legitimidade do

sítio —, e, ainda, que os dados trocados nas referidas

transações são criptografados.

�� Para se converter o conteúdo da área de páginas da janela do

IE6 da figura I para o formato de um documento Word,

abrindo-se automaticamente esse documento em uma janela

do Word, é suficiente, na referida janela, clicar o botão .

Esse procedimento, porém, converte apenas o conteúdo

textual da página visitada.

�� Caso a situação de espionagem mencionada na área de

páginas da janela do IE6 ilustrada na figura I utilizasse

recursos de keylogger e armazenasse informações

processadas no computador, o uso de sistema firewall seria

indicado para impedir que essas informações fossem

enviadas a uma máquina de um possível espião na Internet.

�� Caso se deseje configurar a página web ilustrada na janela do

IE6 da figura I ou da figura II como favorita do IE6, é

suficiente realizar a seguinte seqüência de ações:

pressionar e manter pressionada a tecla ; teclar �;

liberar a tecla .

�� A seguinte janela, que permite definir, dos botões

disponíveis, aqueles que devem ser visualizados na barra de

ferramentas do IE6, pode ser executada a partir de opção

disponibilizada no menu .
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma
planilha, em processo de elaboração, contendo o consumo de dois
carros de dois fabricantes diferentes, em quilômetros por litro, e
a distância percorrida por eles em dois percursos diferentes. Com
relação a essa situação hipotética e ao Excel 2002, julgue os itens
seguintes.

�� Considerando-se que nenhuma célula da planilha mostrada
esteja formatada em negrito, ao final da seguinte seqüência
de ações os conteúdos das células A1 e C1 estarão formatados

em negrito: clicar a célula A1; clicar ; clicar  e, em

seguida, clicar a célula C1.

�� Para calcular o número total de litros consumidos no
percurso realizado pelo carro do fabricante Mercedes, pondo
o resultado na célula D2, é suficiente clicar a célula D2, clicar

 e, em seguida, teclar .

Considere o contexto de um usuário de um órgão público que
trabalha diariamente com um computador pessoal do tipo desktop

que tem como sistema operacional o Windows XP. Em cada um
dos itens seguintes é apresentada uma situação hipotética, seguida
de uma ação relativa a essa situação, no referido contexto. Julgue
os itens a seguir quanto à adequação da ação proposta para a
situação.

�	 O usuário necessita copiar um arquivo de uma pasta contida
na pasta Meus documentos para outra também contida na pasta
Meus documentos. Nessa situação, ele poderá realizar essa
operação com sucesso por meio da seguinte seqüência de
ações: abrir a pasta Meus documentos; aplicar um clique
simples na pasta onde está contido o documento que
se deseja copiar; clicar o ícone correspondente a
esse documento; pressionar, simultaneamente, as teclas

 e �; clicar duas vezes o botão  na janela

Meus documentos; clicar a pasta onde se quer pôr o arquivo;

pressionar, simultaneamente, as teclas  e �.

�
 O usuário necessita freqüentemente fazer o backup de
arquivos que ocupam grande quantidade de memória. Nesse
caso, o uso do programa WinZip permite a compactação
desses arquivos, de forma que estes ocupem menor
quantidade de memória para serem armazenados em
dispositivos adequados. 

A figura acima ilustra parte de uma janela do Word 2002, que

está sendo usado para a elaboração de um documento.

Considerando essa figura, julgue os itens a seguir.

�� A lista de opções mostrada a seguir é encontrada no

submenu . Nessa lista, como a opção

 não está marcada, é correto concluir que a

ferramenta de verificação automática de ortografia não está

ativada.

�� A opção  tem a mesma funcionalidade da

ferramenta , pois ambas permitem alterar o

tamanho da fonte de texto selecionado.

�� Caso se deseje formatar o número de página a ser mostrado

no documento em edição, é possível fazê-lo por

meio de funcionalidades encontradas na opção

.

�� Ao se clicar a opção , o documento será

transferido para o navegador de Web padrão instalado no

computador, onde poderá ser editado no formato html.

�� Na situação da janela mostrada na figura acima, é correto

afirmar que o documento não possui notas de rodapé. Caso

se deseje incluir esse tipo de informação, é possível fazê-lo

por meio de opção encontrada no menu .
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Os Estados Unidos da América (EUA) tentam alçar o

confronto armado à condição de fator supremo no equilíbrio de

poder global e de estratégia principal na administração de

conflitos. Esta é uma estratégia perigosa para o destino do

planeta, já que é ineficaz e está condenada ao fracasso. A Europa,

por sua vez, aprendeu e ainda está aprendendo (da maneira mais

dura, com certeza) a arte mais difícil e necessária em nosso

mundo cada vez mais policêntrico e polifônico: a arte do diálogo

e do entendimento, de deixar para trás as inimizades, por mais

longas e sangrentas que tenham sido e por mais irreparáveis que

pudessem ter parecido.

Antes de enviar soldados ao Iraque, Donald Rumsfeld

declarou que “a guerra será vencida quando os americanos se

sentirem novamente seguros”. Mas o envio de tropas ao Iraque

elevou a novas alturas o clima de insegurança nos EUA e alhures.

Longe de diminuírem, os espaços de ilegalidade e os terrenos de

treinamento do terrorismo global se estenderam para dimensões

impensadas. Quatro anos se passaram desde a decisão de

Rumsfeld, e o terrorismo vem reunindo forças — extensiva e

intensivamente — ano após ano.

Zymunt Bauman. Entrevista concedida a O Estado de S. Paulo,

Caderno 2 (Cultura), 12/2/2006. (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando

aspectos marcantes do mundo contemporâneo, julgue os itens

subseqüentes.

�� Ao mencionar a capacidade demonstrada pela Europa de

passar por cima de antigas e profundas rivalidades, o texto

permite que se pense no clássico caso de França e Alemanha,

que, apesar de históricos rivais, venceram a desconfiança

recíproca para tornar possível a existência da União

Européia.

�� Infere-se do texto que é perfeita a simetria entre as políticas

externas atualmente implementadas pelos EUA e pelos

países que integram a União Européia.

�� Ao examinar a ação internacional dos EUA, o texto

implicitamente sugere a existência da Doutrina Bush, de

acordo com a qual esse país deve se antecipar e destruir, no

nascedouro, toda e qualquer força capaz de se voltar contra

a América.

�	 A União Européia é, nos dias de hoje, o mais completo

processo de constituição de blocos de países. Similar a ela,

em objetivos e resultados alcançados, há o Mercado Comum

do Sul (MERCOSUL), integrando os países do Cone Sul da

América e dando a todos igualdade de condições.

�
 Infere-se do texto que, na atualidade, o poder mundial

permanece bipolar, a despeito de não mais existir a União

Soviética e de se ouvir uma só voz no sistema internacional,

a norte-americana.

�� Com a honrosa exceção britânica, os principais países

europeus hipotecaram integral e incondicional apoio à

decisão norte-americana de invadir militarmente o Iraque.

�� Ao anunciar formalmente sua decisão de retomar o programa

nuclear do país, ainda que não admita utilizá-lo para fins

militares, o Irã coloca mais combustível na fogueira de

permanentes tensões do Oriente Médio.

�� A invasão do Iraque foi rápida e eficaz. Em pouco tempo,

Saddam Hussein foi derrotado, preso e levado a julgamento.

Simultaneamente, as forças da coalizão ocidental

eliminavam os focos de resistência interna e preparavam o

Iraque para suas primeiras eleições democráticas.

�� Em apoio ao texto, no que se refere ao terrorismo global, é

correto afirmar que ações violentas desse tipo aconteceram

em várias regiões do planeta, a exemplo de Bali, Madri e

Londres.

�� O texto defende a tese de que a estratégia de combate ao

terror adotada pelos EUA tem se mostrado ineficaz e

potencialmente perigosa para o resto do planeta, na medida

em que suscita o fortalecimento de organizações terroristas.

�� Longe de ser simples e fácil, o caminho do entendimento e

da negociação buscado pela Europa contemporânea é difícil

e complexo, um duro exercício, como admite o texto, que se

sustenta na crença de que o respeito à diferença é essencial

para a obtenção de uma unidade na diversidade.

�� Na tentativa de refrear o sentimento de antiamericanismo

que se intensificou nos últimos anos, o governo dos EUA

tem procurado tomar posições de forte apelo popular na área

internacional. Exemplo disso é a posição de vanguarda

assumida pelo país na defesa do meio ambiente, a começar

pelo apoio integral ao Protocolo de Kyoto. 

�� A região em que se situa o Iraque, o Oriente Médio, além de

ser palco de permanente tensão de fundo religioso, é também

área estratégica para a economia mundial contemporânea

devido a suas portentosas jazidas petrolíferas.

�	 Saddam Hussein, que governou o Iraque com pulso de ferro,

é exceção em meio aos demais países árabes. Mantendo

laços estreitos com o Ocidente, graças ao volumoso

comércio de petróleo, esses países adotaram, com pequenas

variações, o modelo democrático ocidental.

�
 No Oriente Médio, uma questão crucial diz respeito à

Palestina. Nas últimas eleições legislativas, a vitória das

forças moderadas, em sua maioria seguidoras do falecido

Yasser Arafat, trouxe novo alento aos que sonham com a paz

duradoura na região.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A ciência médica abrange o estudo dos doentes e das doenças, em
todas as suas modalidades. Visa o estabelecimento dos diversos
processos terapêuticos, com o objetivo de restituir a saúde
perdida ao indivíduo doente, bem como realiza a medicina
curativa assistencial. Abrange os aspectos preventivos e
educacionais em saúde — evitando ou diminuindo a gravidade e
as conseqüências das doenças —, preocupa-se com o sanitarismo
e com a epidemiologia e, por fim, incumbe-lhe também a missão
de orientar os legisladores e magistrados nas elaborações e
aplicações das leis civis e penais, no que concerne aos aspectos
biopsíquico-sociais humanos. Julgue os itens subseqüentes,
relacionados ao conceito e à abrangência da medicina legal.

�� O médico legista deve dominar os códigos Penal, Civil, de
Processo Civil, de Processo Penal e o de Ética Médica, pois
os códigos de processo indicam as penas cominadas a cada
espécie e os códigos Penal e Civil orientam a maneira pela
qual a lei deve ser aplicada.

�� A medicina legal está relacionada com a área de justiça do
trabalho. Essa relação pode ser verificada pela infortunística,
de acordo com a qual são realizadas perícias relacionadas
aos acidentes de trabalho e à saúde do trabalhador.

�� A medicina legal pode colaborar com a investigação policial
em qualquer fase do inquérito, contribuindo para a
elucidação de crimes.

Perícia médica é qualquer ato propedêutico ou exame com a
finalidade de contribuir com as autoridades administrativas,
policiais ou judiciárias, na formação de juízos a que são
obrigados. Julgue os seguintes itens, relacionados à perícia
médico-legal e aos peritos. 

�� É injustificável a argüição de impedimento ao perito médico-
legista, visto que este é remunerado pelo Estado e não pela
parte. 

�� O termo corpo de delito pode ser empregado para designar
qualquer pessoa ou objeto envolvido no fato delituoso.

�� Perícia médico-legal consiste em qualquer exame praticado
por médico, psicólogo, dentista ou médico-veterinário, com
a finalidade de esclarecer à justiça fatos relacionados à
saúde, por meio de exames clínicos, laboratoriais, necropsias
e exumações.

�� As autoridades incumbidas podem requisitar perícias
médico-legais para os foros criminais, solicitando exame da
vítima, do autor e de testemunhas.

�� O Ministério Público relaciona-se indiretamente com a
medicina legal, uma vez que promotores de justiça não
possuem prerrogativas para solicitação de perícia médico-
legal.

�	 Nos casos de solicitação de perícia da área criminal, cabe ao
diretor do Instituto Médico Legal que atende a circunscrição
nomear para a incumbência dois peritos oficiais, entre os
médicos do local mais capacitados, independentemente de
serem ou não servidores públicos.

�
 A indicação de médico-legista para atuar como assistente
técnico no direito penal deve ser realizada pelas partes, no
prazo de cinco dias. No direito cível, a indicação deve
ocorrer no prazo de dez dias. 

�� A falsa perícia é tipificada como crime pelo Código Penal e
prevista, no Código de Ética Médica, como infração ética.
A falsa perícia constitui-se na afirmação contra a verdade, a
negação da verdade e o silêncio sobre a verdade.

�� A prerrogativa dos peritos oficiais médicos-legistas de
possuem fé pública tornam impróprios os questionamentos
acerca dos conteúdo dos laudos periciais por eles
elaborados.

Julgue os próximos itens, relacionados ao atestado médico-legal
e ao laudo pericial, documentos que tipicamente resultam do
trabalho do perito.

�� Os atestados médico-legais, tipo de documento médico, são
classificados em oficiosos, administrativos e judiciários.

�� No laudo pericial, a parte em que os peritos externam suas
opiniões, afastando as hipóteses geradoras de confusões e
objetivando o diagnóstico lógico e racional, é denominada
discussão.

A antropologia geral é a ciência que tem por objetivo o estudo do
homem sob o ponto de vista das características somáticas e do
desenvolvimento sociocultural dos diferentes grupos sociais e
raciais. O conceito de antropologia forense consagrou-se como a
aplicação prática ao direito do conjunto de conhecimentos da
antropologia. Considerando que parte integrante das atividades
da antropologia forense é a questão do estabelecimento da
identidade e da identificação, julgue os itens a seguir.

�� Nos processos de identificação, as características do nariz
levam à classificação das raças. Os índices nasais obtidos ao
multiplicar-se a medida da largura por 100 e dividir pela
medida da altura são: inferiores a 70 para os negros, entre
70 e 85 para os mongólicos e superiores a 85 para os
caucasóides.

�� Identidade é o conjunto de características físicas e psíquicas
que tornam as pessoas únicas, passíveis de serem
diferenciadas de outras. 

�� A identificação médico-legal é realizada somente sobre
cadáver, inteiro, espostejado ou reduzido a ossos.
A identificação policial ou judiciária utiliza a bertillonagem

e a papiloscopia.

�� No processo de identificação, partindo-se do geral, chega-se
ao particular, o indivíduo. Parâmetros básicos como idade,
sexo, raça e estatura são considerados para a identificação
médico-legal. Características ocasionais como a presença de
tatuagens, calos de fraturas ósseas e próteses dentárias
específicas também possuem valor para a antropologia
forense.
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Julgue os seguintes itens, relacionados à traumatologia forense,

especialidade que estuda as lesões corporais e os instrumentos

causadores dessas lesões.

�	 A inanição, a fadiga e a submissão a emoções intensas e

repetidas (estresse) não são causas de lesões corporais

porque não são consideradas agentes causadores de ofensa

à integridade física ou à saúde de um examinado, nem

tampouco são possíveis as caracterizações das lesões

provocadas por esses agentes, sob o aspecto médico-legal.

�
 Com relação às lesões no pescoço, o esgorjamento é a ferida

transversal ou oblíqua na face anterior; a degola é provocada

por lâmina que atinge a nuca; o enforcamento é a constrição

por forças decorrentes do próprio peso da vítima;

estrangulamento é a constrição por forças diferentes do peso

da vítima; e esganadura é a constrição provocada pela ação

das mãos do agressor.

�� Um machado pode ser considerado um instrumento corto-

contundente no caso de a lesão ter sido produzida pelo gume

da lâmina ou considerado um instrumento contundente caso

a lesão tenha sido produzida pelo cabo do objeto.

�� Considere a seguinte situação hipotética. 

Um adolescente de 15 anos de idade foi encontrado, na cena

do crime, em decúbito ventral. Na região da nuca da vítima

foi observada ferida perfuro-contusa associada à tatuagem

circular de oito centímetros produzida por grânulos de

propelente incombustos, originários de arma de fogo.

Nessa situação, é correto inferir que houve execução com

tiro encostado.

�� A lesão típica denominada sinal de Lichetemberg é

caracterizada por figura de aspecto arboriforme, produzida

pela difusão elétrica na pele, provocada pela eletricidade

natural. Por sua vez, o sinal de Jellinek diz respeito às

marcas elétricas desencadeadas pela eletricidade artificial.

�� Nas lesões produzidas por agentes mecânicos, as feridas

classificam-se em incisas, contusas, punctórias e laceradas,

associadas às seguintes formas mistas: corto-contusas,

perfuro-incisas, perfuro-contusas, lácero-incisas, lácero-

contusas e lácero-punctórias.

�� O sintoma de dor, desacompanhada de sinal clínico com

substrato anatômico evidenciável que a justifique, não é

considerada lesão corporal.

Embora o Código Penal Brasileiro (CPB) utilize o termo lesão
corporal, a expressão lesão pessoal é considerada mais apropriada
por diversos tratadistas, entre eles Alcântara Machado, autor do
anteprojeto do CPB de 1940, porque o dano da lesão pode atingir
a psique e o soma. Acerca dos aspectos relacionados às
interpretações médico-legais das lesões corporais, julgue os itens
a seguir.

�� A contaminação com uma doença sexualmente transmissível
não deve ser objeto de perícia médico-legal porque não
existe previsão de crime nesse ato.

�� A incapacidade permanente para o trabalho, a enfermidade
incurável e a deformidade permanente, como resultado de
lesão corporal, caracterizam lesão corporal gravíssima. A
debilidade permanente de membro, sentido e função e a
aceleração de parto caracterizam lesões corporais de
natureza grave. A rubefação e o eritema são considerados
lesões corporais de natureza leve.

�� Uma lesão que provoca simples incapacidade para as
ocupações habituais, dependendo do tempo de duração, pode
enquadrar-se tanto como lesão corporal leve quanto grave,
conforme incapacite a pessoa por período inferior ou não a
30 dias, a depender de exames complementares. 

�	 Considere a seguinte situação hipotética.
Pedro, 26 anos de idade, foi atingido por projétil de arma de
fogo, que penetrou na região subclavicular direita e alojou-se
no subcutâneo da região escapular do mesmo lado.
A terapêutica incluiu drenagem torácica. Quinze dias após o
incidente, Pedro estava recuperado, de volta ao trabalho.
Nessa situação, no laudo de lesões corporais é correto
assinalar que Pedro correu perigo de vida.

Os exames médico-periciais da área toxicológica, em caso de
suspeita de envenenamento ou uso de substância psicotrópica,
têm por finalidade verificar a presença de elementos que possam
ser relacionados ao tráfico, à alteração na capacidade pessoal de
julgamento ou autodeterminação ou a disfunções orgânicas
causadoras de dano ou morte. Julgue os itens subseqüentes,
relacionados à toxicologia.

�
 O aldicarb, substância inseticida do grupo dos carbamatos
que é vendida ilegalmente com o nome de chumbinho, é
fonte freqüente de intoxicação letal, pois é utilizada
clandestinamente como raticida.

�� No sistema nervoso central, quanto à ação psíquica, é correto
afirmar que o álcool etílico e o MDMA possuem ação
depressora.

�� Entre as substâncias psicotrópicas comuns no Brasil estão a
maconha, a cocaína, as anfetaminas, os benzodiazepínicos e
os fenobarbitais, sendo, no país, mais raras as ocorrências de
uso de derivados do ácido lisérgico e de opiáceos.

�� Os padrões de qualidade internacionalmente aceitos para fins
forenses preconizam que todo exame toxicológico deve ser
realizado utilizando-se no mínimo duas técnicas com
metodologia de análise diferentes. Por exemplo, para a
detecção de cocaína na urina de um periciando, deve-se
realizar uma análise por técnica baseada em imunoensaio e
outra por cromatografia gasosa associada a espectrometria
de massa.
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No campo administrativo, os exames médico-periciais, em caso
de acidente de trabalho, têm por finalidade assegurar ao
acidentado os benefícios sociais de auxílio-doença, auxílio-
acidente e aposentadoria por invalidez. Julgue os próximos itens,
relacionados à infortunística.

�� Para efeitos legais, o trabalhador que se acidenta durante o
percurso compreendido entre seu domicílio e a sede de seu
trabalho sofre acidente de trabalho, mesmo que não esteja
escalado para trabalhar no dia do acidente.

�� É direito que assiste ao servidor público negar-se a ser
inspecionado por junta médica do trabalho. Com relação ao
funcionário de empresas da iniciativa privada, é obrigatória
a inspeção de saúde por junta médica, por ocasião da posse
e de licenças para tratamento de saúde. 

O casamento pode sofrer impedimentos, nulidades e
anulabilidades. Julgue o item a seguir, relacionado aos aspectos
médico-legais do casamento.

�� Está impedido de casar o adotado com o filho do adotante.
É nulo o casamento contraído pelo cônjuge sobrevivente
com o condenado por tentativa de homicídio contra o
consorte desse cônjuge sobrevivente. É anulável o casamento
de quem não completou a idade mínima para casar e do
incapaz de consentir ou manifestar. 

Os exames médico-legais em sexologia forense são realizados
com a finalidade de demonstrar a materialidade dos crimes contra
a liberdade sexual. Julgue os itens subseqüentes, relacionados à
sexologia forense.

�� A pesquisa de espermatozóides para a análise de material
ejaculado de homem vasectomizado pode ser negativa,
prejudicando a investigação de possível ocorrência de
estupro, mas a pesquisa de outros elementos do líquido
seminal, como a fosfatase ácida e o PSA, pode mostrar-se
positiva, determinando a ocorrência de conjunção carnal, o
que pode, nesses casos, materializar um delito, produzindo
provas. 

�� Na presença de lesões em região vulvar decorrentes de ato
sexual, é provável que não tenha ocorrido os necessários
relaxamento e lubrificação fisiológicos, existindo forte
indício de ocorrência de violência.

�	 Considere a seguinte situação hipotética.
Paulo, rapaz de 17 anos de idade, após abuso sexual foi
encaminhado ao IML para realização de exame para
verificação de conjunção carnal.
Nessa situação, o objetivo foi verificar a presença dos
elementos do crime de estupro, que incluem violência ou
grave ameaça.

	
 Sob a ótica da legislação penal brasileira, é isento de pena a
gestante que livre e espontaneamente toma medicamentos
com finalidades abortivas, uma vez que as decisões sobre o
próprio corpo é um direito fundamental, garantido pela
Constituição Federal. A punição recai para quem incentiva
o aborto ou para quem fornece os meios.

	� O crime de estupro é de ação penal privada. A ação se inicia
mediante queixa do ofendido. Caso a pretensa vítima, livre
e consciente, não desejar a ação penal, o estado não dará
movimentação ao processo.

Tanatologia forense é a área da medicina legal que tem como

objetivo analisar os aspectos médicos relacionados à morte e sua

aplicação no direito cível e criminal. Para afirmar a realidade da

morte, o médico analisa os fenômenos cadavéricos, imediatos,

consecutivos e os transformadores, estes divididos em destrutivos

ou conservativos. Acerca desse tema, julgue os próximos itens.

	� Considere que um cadáver de 26 anos de idade foi

encontrado com as seguintes características: temperatura

cadavérica igual a ambiente, rigidez cadavérica desfeita,

mancha verde abdominal restrita à região do flanco direito,

livores cadavéricos em placa, fixos na face dorsal. Nessa

situação, se os exames laboratoriais não demonstrarem a

presença de cristais de Westenhöffer-Rocha-Valverde, é

correto afirmar que a morte deve ter ocorrido no máximo há

24 horas.

	� São fenômenos de morte imediatos: perda de consciência;

imobilidade; insensibilidade; relaxamento dos esfíncteres;

apinéia; parada dos batimentos cardíacos e,

conseqüentemente, do pulso das artérias, e fácies

hipocrática. Esses são sinais que apenas insinuam a morte,

considerados de presunção de morte.

	� São fenômenos de morte consecutivos decorrente de

desordens bioquímicas, resultantes da anóxia celular, a baixa

do pH intra e extracelular e da autólise, rompimento das

membranas citoplasmáticas, floculação do protoplasma e

desintegração dos tecidos. A putrefação faz parte dos

fenômenos consecutivos, conseqüente à ação de

microrganismos e suas toxinas. 

	� São considerados fenômenos cadavéricos transformadores:

rigidez cadavérica, por enrijecimento progressivo dos

músculos; resfriamento do corpo, cuja rapidez depende de

fatores como temperatura ambiental, tamanho da pessoa e

presença e grau de obesidade do cadáver; evaporação

tegumentar, com o apergaminhamento cutâneo e queda da

tensão do globo ocular (sinal de Louis), além de mancha

enegrecida da esclerótica (sinal de Sommer e Larcher);

livores hipostáticos, resultado da parada da circulação e

relaxamento da musculatura das artérias e arteríolas, com

deposição do sangue, pela ação da gravidade, nos pontos de

maior declive, produzindo manchas cutâneas e viscerais.

	� Autópsia, necropsia ou tanatopsia são palavras sinônimas,

que significam o exame externo e interno do corpo de um

cadáver, com a finalidade de determinar a causa mortis,

tanto do ponto de vista médico como jurídico e, em alguns

casos, identificar o corpo. Cronotanatognose é o diagnóstico

da realidade da morte. Tanatognose é a determinação do

tempo decorrido de morte. 
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A asfixiologia é a parte da medicina legal que estuda as energias

físico-químicas. Julgue o item abaixo, relacionado aos aspectos

médico-legais das asfixias.

	� O engasgamento é a asfixia mecânica por respiração em

meio líquido, a sufocação é a asfixia mecânica por

constrição do pescoço, o estrangulamento é a asfixia

mecânica por oclusão dos orifícios respiratórios externos e

o afogamento é a asfixia mecânica por oclusão das vias

aéreas superiores.

A declaração de óbito é um documento médico, escrito em

formulário próprio, padronizado e emitido pelo Ministério da

Saúde, que informa a data e a causa médica da morte.

Os cartórios de registros públicos, com base nas declarações de

óbito, emitem as certidões de óbito, documento de fé pública e

valor para fins jurídicos. Julgue os itens que se seguem,

relacionados à declaração de óbito e à certidão de óbito. 

	� Considere que uma gestante a termo é levada ao IML para

autópsia. Nesse caso, o legista fornecerá duas declarações de

óbito, pois se tratam juridicamente de duas pessoas, mãe e

filho, devido ao fato de a lei garantir os direitos do nascituro.

		 A certidão de óbito tem por finalidade o registro civil do

fato, fazendo cessar e transmitindo os direitos e obrigações

do falecido. Serve ao levantamento estatístico pelo poder

público e tem importância epidemiológico-sanitária.

�

 De acordo com os preceitos éticos, fornecer a declaração de

óbito é obrigação do médico que assiste o paciente que

falece, cabendo aos médicos legistas apenas o fornecimento

das declarações de óbito nos casos de morte violenta. É

obrigação dos médicos dos serviços públicos assistenciais de

saúde, de serviços de verificação de óbito ou não, o

fornecimento da declaração de óbito, mesmo nos casos de

morte natural sem assistência médica prévia ou extra-

hospitalar. 

As modalidades de morte são classificadas, do ponto de vista

médico-legal, em mortes naturais ou violentas, estas últimas

englobando o suicídio, o homicídio e o acidente. No caso de

morte natural, não existe crime a apurar. No caso de morte

violenta, é necessário investigar. Julgue os seguintes itens,

relacionados ao tipo de morte.

�
� Nos casos de envenenamento, as naturezas jurídicas pela

ordem decrescente de freqüência são: acidental, suicida e

homicida.

�
� Considerando-se que a vida é um bem juridicamente tutelado

pelo Estado, o suicídio é considerado crime, de acordo com

o Código Penal Brasileiro. 

Embora não sejam objetos específicos da medicina legal, o
conhecimento das alterações anatômicas das doenças infecciosas
e crônicas degenerativas é fundamental ao médico legista, pois
possibilita a diferenciação entre etiologias naturais e violentas
para o óbito. Em cada um dos itens que se seguem é apresentada
uma situação hipotética, acerca das alterações anátomo-
patológicas em cadáveres, seguida de uma assertiva a ser julgada.

�
� Cadáver de gestante com 36 semanas de idade gestacional
apresenta edema acentuado, palidez cutâneo mucosa,
posição de face e membros sugerindo atitude espástica. Ao
exame interno, foi observado edema cerebral, derrame
pericárdico, ascite e degeneração gordurosa hepática com
superfície amarelada. Foi verificada placenta de inserção
fúndica e aderida à parede uterina e líquido amniótico com
grumos, coloração normal, em grande quantidade, sem
hemorragia, sem odor fétido. Nessa situação, o diagnóstico
provável é de eclampsia.

�
� Paciente negro de 45 anos de idade foi encaminhado ao IML
por morte violenta devido a queda da própria altura.
No histórico consta que chegou ao pronto socorro
inconsciente e houve piora do quadro com aprofundamento
do estado de coma. O óbito ocorreu após três dias. No exame
externo não foi observado edema, hematoma ou equimose na
cabeça. Abertos pele, músculos e ossos do crânio, não foi
observada lesão nestas estruturas. O cérebro apresentava-se
com apagamento dos giros, massa igual a 1.235 gramas,
líquor sanguinolento e presença de coágulo em ventrículo
lateral direito, em fase de organização, circundado por
região necrosada no septo pelúcido, núcleo caudado e corpo
caloso. Nessa situação, o legista agiria corretamente ao
assinalar morte natural em seu laudo, em conseqüência a
acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico.

�
� Durante exame necroscópico de recém-nascido de dois dias,
limpo e com aspecto de bem cuidado, com histórico de ter
sido encontrado morto no berço, observou-se massa de
3.250 gramas, comprimento de 52 centímetros, fácies
cianótica, pele de consistência elástica e hidratada, e
ausência de sinais de diarréia. Ao exame interno foi
constatado presença de manchas de Tardieu, principalmente
na pleura visceral e regiões interlobares e substância leitosa
com grumos em abundante quantidade na traquéia. Nessa
situação, o legista teria agido corretamente ao assinalar
morte natural em seu laudo, em conseqüência de sufocação
por engasgamento com material de conteúdo gástrico
durante regurgitação.

Os exames histopatológicos são indispensáveis à
complementação das perícias realizadas no vivo e no morto.
Esses exames têm como finalidades determinar a existência de
alterações histopatológicas relacionadas às doenças e a causas de
morte, além de estabelecer o diagnóstico diferencial entre lesões
intra-vitam e post-mortem e entre morte súbita e morte agônica.
Julgue o item abaixo, relacionado aos exames complementares
histopatológicos.

�
� Os ferimentos intra-vitam produzem hemorragia e os post-

mortem produzem, no máximo, extravasamento das
hipóstases. As sulfusões hemorrágicas apenas se formam
quando existe vida e as equimoses podem surgir, via de
regra, após a morte, dependendo do tipo de trauma.
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De acordo com o art. 22 do Código Penal Brasileiro, é  isento

de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento

mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou

omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter

criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com este

entendimento. Julgue os itens que se seguem, relacionados

aos aspectos médicos jurídicos da psicopatologia forense.

�
� É defeso o atendimento de solicitação, pelo perito,

diretamente da parte ou de seu representante legal, para

a realização de exames visando verificação de incidentes

de sanidade mental e de dependência toxicológica. A

solicitação de perícia aos institutos de medicina legal,

nesses casos, é ato processual criminal, determinado

pelo juiz, ao psiquiatra forense, que busca estabelecer o

real estado do réu, ao tempo do delito. 

�
� O exame psiquiátrico médico-legal tem por finalidade

esclarecer à justiça cível se determinado indivíduo é

penalmente responsável ou, ainda, relativa ou

plenamente inimputável; se é perigoso ou se sua

periculosidade cessou.

�
	 À justiça criminal, o exame psiquiátrico médico-legal

determina se um indivíduo é capaz ou, ainda, se relativa

ou absolutamente incapaz para exercer os atos jurídicos

da vida.

��
 A verificação da capacidade mental para fins de licença

e aposentadoria não são aplicações da psicopatologia

forense no foro administrativo, público ou privado.

Metassimulação, pré-simulação, dissimulação e

parassimulação são artifícios usados, por motivos escusos,

visando ludibriar o examinador forense. Julgue o item a

seguir, relacionado às simulações.

��� Um cidadão curado de uma doença mental e que

continue intencionalmente a exibir os sintomas está

realizando metassimulação. 

As psicoses e neuroses são objetos de estudo da psiquiatria

e apresentam importância para a psiquiatria médico-legal.

Julgue o seguinte item, relacionado ao aspecto clínico da

psicopatologia forense.

��� A esquizofrenia apresenta as formas simples, catatônica,

paranóide e hebefrênica. Um esquizofrênico que

apresente autismo, negativismo, estupor, catalepsia,

maneirismo, estereotipia e verbigeração é portador da

forma catatônica da esquizofrenia.

A descoberta por Alec Jeffreys, em 1985, das repetições em tandem
no genoma foi um marco na genética forense. Essa descoberta
possibilitou estabelecer os marcadores STR (short tandem repeat).
Em 1986, no condado de Leichester, um acusado de crime foi
inocentado pela primeira vez na história utilizando-se da análise
comparativa de DNA. Julgue os próximos itens, relacionados às
técnicas de identificação utilizando DNA.

��� No caso de análise de paternidade por DNA, é possível a
distinção entre gêmeos originários do mesmo zigoto, envolvidos
em litígio para determinação do pai biológico, porque o fenótipo
é o resultado da interação entre o genótipo e o meio ambiente.

��� O confronto de material biológico colhido na cena de um crime
com o material do suposto criminoso precisa também ser
comparado ao material de seu pai e de sua mãe, porque para
identificação por técnica de DNA é necessária a análise do trio
composto por pai, mãe e filho.

��� A maioria das moléculas de DNA na espécie humana (acima de
99,7%) não varia entre as pessoas. Uma pequena fração (inferior
a 0,03% ou um milhão de nucleotídeos) torna os indivíduos
únicos. A variação do DNA é apresentada na forma de diferentes
alelos, com polimorfismo em lócus particulares. As técnicas de
análise de polimorfismo de DNA exploram as duas formas de
variação possível: de seqüência e de comprimento.

A invenção da PCR (polimerase chaim reaction) ou reação em cadeia
de polimerase por Mullis, em 1985, possibilitou a ampliação e
reprodução de uma ínfima quantidade de fragmentos de moléculas de
DNA e a análise química comparativa com o DNA colhido do
suspeito de crime. Julgue os próximos itens, relacionados à genética
forense.

��� A análise de DNA mitocondrial auxilia o estabelecimento de
linhagens populacionais de mesma origem, auxiliando na
reconstrução familiar por diversas gerações. Fato similar ocorre
com a análise do cromossoma Y. O DNA mitocondrial é
transmitido do pai para filhos dos sexos masculino e feminino, já
o cromossoma Y apenas é transmitido para o filho (sexo
masculino).

��� Uma das principais diferenças entre as técnicas de análise de
DNA por RFLP (restriction fragment length polymorphism) e o
método embasado em PCR reside no fato de que a primeira
técnica é mais lenta, depende de material radioativo, necessita de
maior quantidade de DNA e de DNA menos degradado.

��� Não é possível a identificação de autor de crime de estupro por
análise de DNA a partir de espermatozóides colhidos na vagina
da vítima, mesmo utilizando a técnica de PCR, pois se tratam de
células haplóides, isto é, com a metade do número de
cromossomos da espécie.

��	 Para fins de análise de paternidade, comparando-se a técnica de
identificação por DNA com a técnica que utiliza o sistema ABO,
é correto afirmar que por DNA chega-se à certeza estatística de
paternidade, ao passo que pelo sistema ABO somente é possível
a exclusão.

O Código Brasileiro de Trânsito é a legislação que determina os
parâmetros para o exame de condutor de veículo. Julgue o item que
se segue, relacionado ao exame para a verificação de embriaguez.

��
 O exame para verificação de embriaguez de motoristas deve ser
sempre laboratorial, sendo que o nível de alcoolemia considerado
como de embriaguez é de 0,6 gramas por litro de álcool no
sangue, de acordo com a lei em vigor. 

2184505950
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PROVA DE REDAÇÃO

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho.

Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DE REDAÇÃO, no local apropriado,

pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
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Solange Azevedo. Crime: a polícia descobriu a Ciência. In: Revista Época. n.o 364, 9/5/2005 (com adaptações).

Com base no texto acima, elabore um texto dissertativo explorando os aspectos positivos e negativos da perícia médico-legal no Brasil,

abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

< otimização dos resultados das perícias médico-legais;

< medidas a serem adotadas para aumentar a eficiência nas investigações e na produção de provas na área criminal.
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