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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Medicina legal é definida como
A a ciência que investiga métodos, processos e técnicas de
identificação da identidade.
B um conjunto de conhecimentos médicos destinados a servir ao
direito e que cooperam na elaboração, interpretação e execução
de dispositivos legais, no seu campo de ação de medicina
aplicada.
C a análise racional da participação da vítima na eclosão e
justificativa das infrações penais.
D a arte de fazer laudos médicos, segundo o cirurgião Ambroise
Paré.
E a ciência que estuda as doenças profissionais, os acidentes de
trabalho, a higiene e a insalubridade laborais.
QUESTÃO 22

Assinale a opção que corresponde ao primeiro documento que
passou a exigir a presença de peritos médicos nos exames de
delitos.
A
B
C
D
E

Lex regia
Legislação teológica
Tratado dos relatórios
Fortunatus Fideles
Código Criminal Carolino

QUESTÃO 23

A corrente de pensamento que exerceu maior influência na
medicina legal brasileira é de origem
A
B
C
D
E

francesa.
inglesa.
italiana.
germânica.
portuguesa.

QUESTÃO 24

Raymundo Nina Rodrigues exerceu relevante papel na história da
medicina legal brasileira por meio
A da instituição da cátedra de medicina legal no curso de direito
da Universidade de São Paulo, onde lecionou a disciplina.
B de pesquisas em anatomia humana que realizou no Instituto
Médico Legal de Minas Gerais.
C dos estudos na área de psicanálise forense que desenvolveu na
Universidade de Ciências da Saúde, no Rio Grande do Sul.
D da criação, por ele, de uma escola brasileira de medicina legal,
na Bahia, fato que nacionalizou a especialidade.
E de estudos sobre os impactos da miscigenação na criminalidade
que desenvolveu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
QUESTÃO 25

Na década de 80 do século XX, a medicina legal brasileira foi ainda
mais reconhecida e respeitada mundialmente após uma perícia que
revelou a real identidade do indivíduo até então apelidado de “Anjo
da Morte”: o médico e oficial nazista Joseph Mengele. Tal perícia
foi realizada por especialistas do IML
A
B
C
D
E

de São Paulo e da UNICAMP.
de São Luís e da UFMA.
do Rio de Janeiro e da UERJ.
de Pernambuco e da UFPE.
de Belo Horizonte a da UFMG.

QUESTÃO 26

Assinale a opção que apresenta a denominação do documento
médico-legal, fornecido por médico, que contém informações de
matéria médica de interesse jurídico e é apresentado como resultado
de perícia médica realizada.
A
B
C
D
E

Relatório médico
Atestado médico
Laudo médico
Corpo de delito
Parecer médico-legal

QUESTÃO 27

Sob o ponto de vista didático, a medicina legal está dividida em
medicina geral e medicina especial. A respeito da medicina legal
especial, assinale a opção correta.
A A antropologia forense é o estudo da identidade e da
identificação, seus métodos, processos e técnicas.
B A infortunística trata da análise racional da participação da
vítima na eclosão e justificação das infrações penais.
C A tanatologia versa sobre os fenômenos volitivos, afetivos
mentais, a periculosidade do alienado, as socioneuropatias em
face de problemas judiciários, a simulação e a dissimulação.
D A vitimologia estuda os diferentes aspectos da gênese e da
dinâmica dos crimes.
E A asfixiologia forense é o estudo dos cáusticos e dos
envenenamentos.
QUESTÃO 28

Com relação à perícia médico-legal e aos exames periciais, assinale
a opção correta.
A É permitido ao perito assinar laudos mesmo sem ele ter
participado diretamente dos exames periciais.
B O exame realizado por um único perito é considerado válido
no processo penal.
C O exame pericial pode ser realizado por duas pessoas idôneas,
portadoras de diploma superior, escolhidas, de preferência,
entre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza
do exame, onde não houver peritos oficiais.
D O corpo de delito direto é composto por depoimento de
testemunhas, fichas hospitalares, boletins médicos e confissão
extrajudicial.
E No corpo de delito indireto, há vestígios materiais de infrações
legais.
QUESTÃO 29

Na perícia médico-legal, a perícia contraditória é definida como
A procedimento que gera relatórios individualizados que não
chegam a um ponto de vista comum.
B exame pericial realizado por um só perito.
C exame realizado sobre vestígios materiais.
D conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como
finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça.
E declaração tomada a termo em audiência de instrução e
julgamento sobre fatos obscuros ou conflitantes.
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QUESTÃO 30

No que se refere à obrigatoriedade do sigilo profissional e aos
documentos médicos, é correto afirmar que o(a)
A declaração de óbito é padronizada de acordo com os
parâmetros de cada estado da Federação.
B relatório médico ditado ao escrivão, logo após o exame,
é denominado relatório médico-legal.
C perito médico-legal tem o dever de manter a obrigatoriedade
do sigilo profissional mesmo se estiver a serviço da justiça.
D médico que emite atestado, nos casos de doenças de
notificação compulsória, está liberado do sigilo profissional.
E revelação do diagnóstico explicitado ou codificado pelo
médico assistente independe, do ponto de vista ético e jurídico,
de autorização prévia do paciente.
QUESTÃO 31

Acerca de documentos médico-legais, assinale a opção correta.
A O parecer médico-legal não prioriza o valor científico e a
técnica médico-legal, pois considera mais relevante a opinião
do especialista.
B O atestado oficioso é emitido para pessoa física ou jurídica de
direito privado quando a formalidade não é plenamente
exigida.
C O parecer médico-legal contém todas as partes de um relatório
médico-legal, exceto a discussão.
D Na discussão do relatório médico-legal, não se devem analisar
as hipóteses para evitar conflitos entre as opiniões dos peritos.
E O relatório médico-legal é o resumo de uma perícia médica
solicitado por um juiz a fim de esclarecer fatos de interesse da
justiça.
QUESTÃO 32

Durante a instalação de uma cerca elétrica, um fazendeiro
morreu ao tocar em um arame eletrizado por energia industrial.
O exame de necropsia evidenciou lesão eletroespecífica com forma
circular, tonalidade branco-amarelada, bordos elevados e fundo
retraído.
Nessa situação hipotética, a lesão descrita e o mecanismo de morte
são conhecidos, respectivamente, como
A
B
C
D
E

marca elétrica de Jellinek e fulminação.
sinal de Lichtenberg e fulminação.
marca elétrica de Jellinek e eletrocussão.
sinal de Joule e eletrocussão.
sinal de Lichtenberg e eletrocussão.

QUESTÃO 33

Determinada ferida, produzida por um instrumento que
tem, pelo menos, um gume e que age tanto por deslizamento e
percussão quanto por pressão, é influenciada pela ação contundente
do peso do instrumento e pela força ativa de quem o maneja, mas
não apresenta cauda de escoriação nem pontes de tecidos íntegros
entre suas vertentes.
Essa descrição se refere a uma ferida
A
B
C
D
E

perfurocontusa.
cortante.
contusa.
punctória.
cortocontusa.
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QUESTÃO 34

Um cadáver foi encontrado em um campo aberto.
Na perícia do local, observou-se que a vítima havia sido executada
sem vestes e com um único tiro na região frontal da cabeça, naquele
mesmo local. O orifício de entrada do projétil tinha forma
arredondada, orla de escoriação, bordas invertidas, halo de enxugo,
halo de tatuagem, orla de esfumaçamento, zona de queimadura,
aréola equimótica e zona de compressão de gases.
A propósito dessas informações, assinale a opção correta.
A Conforme a descrição das características do orifício de entrada,
o tiro em questão foi disparado de curta distância, à
queima-roupa.
B Considerados o anteparo ósseo da região atingida e a zona de
compressão de gases, é correto concluir que ocorreu o que,
popularmente, é chamado de “tiro encostado” — disparo com
o cano da arma encostado ao corpo da vítima.
C As características de entrada do projétil são suficientes para se
concluir que o tiro foi disparado de longa distância, mas
insuficientes para se calcular a exata distância entre atirador e
vítima.
D Devido às características do orifício de entrada, é correto
afirmar que o tiro em apreço foi dado com projétil de alta
energia.
E O halo de tatuagem constitui um efeito primário, razão por que
o tiro em questão pode ter sido disparado tanto de longa quanto
de curta distância.
QUESTÃO 35

Em uma emboscada, Jonas foi esfaqueado e, em
consequência, sofreu um hemotórax do lado esquerdo. No hospital,
ele foi tratado com colocação de dreno e subsequente drenagem
torácica do lado atingido, tendo de ficar internado por seis dias,
após os quais recebeu alta e um atestado com recomendação de
licença médica por dez dias. No entanto, Jonas ficou com sequelas,
como perda parcial e temporária da função do pulmão esquerdo e
debilidade residual permanente da função respiratória devido a
cicatriz pulmonar.
Nessa situação hipotética, de acordo com o art. 129 do Código
Penal, a lesão sofrida por Jonas é caracterizada como
A grave, pois houve perda parcial e temporária da função de um
dos pulmões.
B gravíssima, pois houve debilidade residual permanente da
função respiratória devido à cicatriz pulmonar.
C gravíssima, pois a emboscada qualifica a tentativa de
homicídio.
D leve, pois não o incapacitou por mais de trinta dias das
ocupações habituais.
E grave, pois a lesão do hemotórax esquerdo ofereceu perigo
à vida da vítima.
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QUESTÃO 36

A polícia civil levou a um pronto-socorro um rapaz
suspeito de ter ingerido cápsulas de drogas ilícitas. No momento do
atendimento médico, ele estava assintomático, e seu exame físico
não evidenciou anormalidades. No entanto, o exame radiográfico
gastrintestinal revelou estruturas tenuemente radiopacas com halo
de hipertransparência circundante, compatíveis com a suspeita de
ingestão de drogas. O quadro evoluiu para excitação motora,
agitação e morte.
Com referência às informações objeto da situação anteriormente
apresentada, assinale a opção correta.
A Se houvesse sinais e sintomas de intoxicação, o exame clínico
seria suficiente para concluir que o paciente havia ingerido um
pacote contendo drogas, e, nesse caso, o exame de radiografia
seria dispensável para detectar a presença de cápsulas no
organismo.
B Em casos semelhantes ao da situação em apreço, se for
constatada a ingestão de cocaína, a morte sempre ocorrerá com
a intoxicação aguda causada pela droga ingerida, e os exames
toxicológicos de urina e sangue poderão revelar a droga
transportada na proporção de sua ingestão.
C Se tivesse havido obstrução no nível do piloro ou da válvula
ileocecal por cápsula, o indivíduo teria permanecido
assintomático; somente se houvesse a ruptura de cápsula
contendo droga, ele teria tido náuseas, vômitos e epigastralgia.
D Se o paciente tiver falecido em decorrência do rompimento de
cápsulas de drogas no estômago, tratar-se-á de uma intoxicação
aguda e súbita. Nesse caso, o exame histopatológico será
insuficiente para evidenciar alterações significativas nas
estruturas dos órgãos abdominais.
E Trata-se, na hipótese considerada, da síndrome de body pusher,
na qual o indivíduo conhecido como mula ou correio é usado
para transportar drogas ilícitas no interior do próprio
organismo, em especial no estômago e nos intestinos.
QUESTÃO 37

Existem casos em que a morte ocorre pela constrição do pescoço
por um laço que exerce força ativa, ao passo que o corpo da vítima
atua de forma passiva. Nesses casos, também é possível que haja
obstrução da passagem do ar para os pulmões, compressão dos
nervos cervicais e interrupção sanguínea para o encéfalo. Essas
informações estão relacionadas à asfixia por
A estrangulamento.
B enforcamento com suspensão típica ou completa.
C enforcamento com suspensão atípica ou incompleta.
D sufocação indireta.
E esganadura.
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QUESTÃO 38

No que se refere aos achados externos e internos post mortem
relacionados a asfixias por afogamento, assinale a opção correta.
A Nos afogamentos e outros tipos de asfixia, as equimoses das
mucosas são encontradas na conjuntiva palpebral e ocular,
nos lábios, e, comumente, na mucosa nasal.
B O cogumelo de espuma que se forma quando a água entra no
interior das vias respiratórias é um sinal patognomônico dos
afogados e surge principalmente nas pessoas que reagiram ao
afogamento na massa líquida.
C O fenômeno denominado “dentes róseos post mortem”, quando
encontrado nos afogados e enforcados, deve-se à dissociação
da hemoglobina da polpa dentária que penetra nos canalículos
dentinários.
D A incapacidade de coagulação sanguínea, explicada pelo
excesso de gás carbônico sanguíneo, é um dos fatores que
contribuem para que a coloração do sangue dos afogados e de
vítimas de outros tipos de asfixia tenha tonalidade vermelha
clara e fluidez acentuada.
E A congestão da face é o sinal mais constante nos afogados,
devido às manchas de hipóstase por posições especiais dos
cadáveres, principalmente quando permanecem de cabeça para
baixo, se submersos.
QUESTÃO 39

Na necropsia em morte por tortura, as lesões mais comumente
encontradas são
A os sinais de abuso sexual, característicos de tortura e
humilhação.
B as fraturas e avulsões dentárias, especialmente por
traumatismos faciais.
C as queimaduras, decorrentes de cigarros acesos, no dorso, no
tórax e no ventre.
D os edemas e ferimentos das regiões palmares, podendo ser
acompanhados de fraturas.
E as equimoses e os hematomas, principalmente na face, no
tronco, nas extremidades e na bolsa escrotal.
QUESTÃO 40

Nos casos de autoferimentos, a avaliação sobre a possibilidade de
simulação ou metassimulação deve levar em conta as lesões com
características próprias e que podem ser
A
B
C
D
E

irregulares e com direção única.
comuns no dorso do periciando.
comuns em regiões plantares e palmares.
localizadas em áreas menos sensíveis.
profundas e simétricas.
, 41
QUESTÃO

Noções de antropologia forense são importantes na estratégia de
identificação de pessoas vítimas de acidentes em massa, pois,
eventualmente, dependendo da qualidade do material biológico, não
é possível o emprego da técnica de identificação pelo DNA (ácido
desoxirribonucleico). Para determinar o comprimento de um
indivíduo por meio da análise de um osso como o fêmur,
é recomendado utilizar a
A
B
C
D
E

fórmula de Balthazard-Dervieux.
tábua de Manouvier.
tábua de Quételet.
tabela de Ernestino Lopes.
tabela de Ema de Azevedo.
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QUESTÃO 42

No cotidiano da perícia médico-legal, é comum que, no ato de
prisão, o indivíduo alegue menoridade para se beneficiar da
inimputabilidade penal. Em geral, indivíduos nessa situação não
apresentam documentação, razão por que é comum levá-los ao
instituto médico-legal para avaliação da sua idade e da sua
integridade física (exame de lesões corporais). Nesse caso,
a determinação da idade pode ser feita por meio de(a)
A análise dos terceiros molares, cuja presença ocorre, em média,
entre os dezoito e os vinte e oito anos de idade.
B análise do ponto complementar de ossificação na epífise
inferior do fêmur, chamado de ponto de Beclard ou Virchow,
que aparece um mês antes do nascimento.
C exame radiográfico específico que permite, por meio da análise
da fusão do osso semilunar, avaliar o estágio de
desenvolvimento desse osso, que se completa, em média, aos
dezoito anos de idade.
D exame radiográfico específico que permite, por meio da análise
da fusão da epífise radial, estabelecer os limites mínimos entre
os dezesseis e os dezenove anos de idade e o limite máximo
entre os dezenove e os vinte e um anos de idade.
E análise dos segundos molares, cuja presença ocorre, em média,
entre os treze e os quinze anos de idade.
QUESTÃO 43

O exame de ossada não é tão raro como pode parecer na percepção
das pessoas. Uma ossada pode estar inumada, exposta ao tempo ou
lançada ao tempo, sendo necessária a participação do perito
médico-legista para cumprir as finalidades dos quesitos elaborados
pela autoridade judiciária ou policial. Considerando essas
informações e os múltiplos aspectos a elas relacionados, assinale a
opção correta.
A Na estimativa da época de morte de um indivíduo a partir do
exame da ossada inumada, deve-se considerar que o
desaparecimento dos canais de Havers ocorre, em média, entre
cinco e dez anos.
B Ao analisar uma ossada que tenha permanecido inumada entre
cinco e dez anos, o perito disporá de informações suficientes
para concluir se a causa mortis foi, ou não, o enforcamento.
C Na ossada de indivíduo do sexo feminino, a medida da altura
da sínfise pubiana é maior que na do de sexo masculino.
D Na ossada de indivíduo do sexo masculino, a medida do ângulo
da arcada pubiana é menor que na do de sexo masculino.
E Em uma ossada inumada, o fato de o canal medular
apresentar-se revestido com uma cobertura enegrecida é
sugestivo de que a morte tenha ocorrido entre seis e oito anos.
QUESTÃO 44

De acordo com a sexologia forense, o onanismo é
A um impulso obsessivo à excitação dos próprios órgãos genitais,
comum na puberdade.
B um transtorno da sexualidade caracterizado por uma predileção
sexual primária por crianças ou menores pré-púberes.
C um transtorno da sexualidade sob o qual o indivíduo obtém
prazer ao manipular os órgãos sexuais de outro indivíduo.
D a obtenção do prazer pela observação da cópula de outros
indivíduos.
E a predileção por ato sexual com mulheres em gestação.
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QUESTÃO 45

A riparofilia é o(a)
A crime de infanticídio caracterizado pela morte de filho
recém-nascido causada pelo pai.
B a perversão sexual que uma pessoa tem de se relacionar com
mulheres desasseadas, preferindo aquelas que estejam
menstruadas.
C relação sexual com o uso de objetos durante o ato com a
finalidade de obter maior satisfação durante a cópula.
D crime de abandono de recém-nascido cometido pelo pai.
E crime caracterizado pela penetração de pênis em vagina sem o
consentimento ou sob grave ameaça.
QUESTÃO 46

A respeito de aborto, assinale a opção correta.
A Após julgar arguição de descumprimento de preceito
fundamental, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
no sentido de permitir o aborto de feto sem calota craniana ou
com malformação dessa estrutura óssea.
B No caso de gravidez que curse com risco de morte para a
paciente, o médico poderá realizar aborto terapêutico somente
mediante o conhecimento consentido e formalmente autorizado
da interessada.
C Aborto criminoso é a cessação prematura, voluntária, da
gestação, ou sua interrupção intencional, com ou sem expulsão
do feto.
D Quando ocorre no período de estado puerperal, o infanticídio
é sinônimo de aborto.
E A definição de Tardieu para aborto como sendo “a expulsão
prematura e violentamente provocada do produto da
concepção, independentemente de todas as circunstâncias de
idade, viabilidade e mesmo de formação regular”, apesar de
antiga, é completa e enquadra as várias situações de ocorrência
do aborto.
QUESTÃO 47

Com referência à tecnologia do DNA recombinante, incorporada na
rotina forense, assinale a opção correta.
A A tecnologia de sequenciamento do DNA atualmente utilizada
na área forense baseia-se no método químico conhecido como
método de Maxam-Gilbert.
B Comparativamente à PCR (reação em cadeia da polimerase),
a técnica de RFLP (restriction fragment length polymorphism)
tem sido adotada com maior eficiência na análise forense,
porque utiliza menor quantidade de DNA.
C A PCR (reação em cadeia da polimerase) em uso na área
forense utiliza a enzima de restrição DNA polimerase obtida da
bactéria Termophilus aquaticus.
D Na PCR (reação em cadeia da polimerase), comumente se
utiliza didesoxinucleotídios (ddNTPs).
E Na PCR (reação em cadeia da polimerase), comumente
utilizam-se primers ou iniciadores.
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QUESTÃO 48

A respeito de eventos intracelulares e sua correlação com a
tecnologia do DNA recombinante, comumente utilizada na genética
forense, assinale a opção correta.
A Mutação silenciosa ocorre geralmente em genes que estão
reprimidos, isto é, que não se expressam.
B Nucleosídio é um composto orgânico constituído por uma base
nitrogenada (citosina, adenina, guanina, timina ou uracila),
uma pentose (ribose ou desoxirribose) e um grupo fosfato.
C Citosina e timina são bases purínicas que apresentam um ciclo
aromático.
D Em uma célula diploide, a quantidade de DNA na metáfase da
meiose I de uma mesma célula é o dobro da quantidade de
DNA encontrado na fase G1 do ciclo celular.
E Devido à instabilidade molecular do DNA mitocondrial,
a análise dessa molécula deve ser desconsiderada na
identificação de indivíduos em desastre de massa.
QUESTÃO 49

Com relação à identificação forense pela tecnologia do DNA
recombinante e à rastreabilidade de material probatório, assinale a
opção correta.
A O uso de locos de microssatélites ou short tandem repeats
(STRs) em genética forense deve-se à ausência de taxa de
mutação, pois a presença de mutação acarretaria erros graves
de interpretação nos resultados de análise de amostras
criminais por meio da tecnologia do DNA recombinante.
B Cadeia de custódia é a documentação do histórico cronológico
e da localização de uma evidência, e permite a rastreabilidade
das evidências utilizadas em processos judiciais a partir do
registro de quem teve acesso ou realizou o manuseio dessas
evidências.
C As regiões STR (short tandem repeat) geralmente apresentam
bialelismo.
D O Sistema CODIS, ou combined DNA index system (sistema
combinado de índices de DNA), é utilizado uniformemente no
Brasil.
E A análise do perfil genético de um homem pelo DNA
demonstraria um pico no eletroferograma na região
correspondente à amelogenina.
QUESTÃO 50

Acerca de exames laboratoriais de líquidos orgânicos e manchas na
complementação de perícias realizadas em pessoas, cadáveres e
objetos, e que podem ser fundamentais para o esclarecimento de
muitos crimes, assinale a opção correta.
A O teste de beta-HCG, quando positivo, é específico de
gravidez e, portanto, não é utilizado em outras situações.
B O FTA-ABS (fluorescent treponemal antibody absorption test)
é um teste de quimioluminescência para confirmar o
diagnóstico de sífilis mediante o uso de anticorpos específicos
contra a bactéria Treponema pallidum.
C Os métodos da fosfatase ácida prostática, em altos teores, e do
antígeno prostático específico (PSA) não possuem
aplicabilidade em sexologia forense, pois seus resultados não
são informativos.
D A reação entre o luminol e o peróxido de hidrogênio é de
quimioluminescência.
E Devido ao seu alto grau de especificidade, a reação de
Florence é o exame comumente utilizado para a identificação
de esperma.
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QUESTÃO 51

Os exemplos de doenças do trabalho incluem o(a)
A
B
C
D
E

erosão dentária por flúor.
disacusia por exposição a ruídos.
otite barotraumática.
ataxia cerebelosa por mercúrio.
mesotelioma por asbesto.

QUESTÃO 52

Em relação ao momento da ocorrência, o acidente de trabalho não
letal deverá ser comunicado à previdência social
A
B
C
D
E

até o primeiro dia útil seguinte.
em até três dias úteis.
até o último dia útil do mês.
em até vinte e quatro horas.
imediatamente.

QUESTÃO 53

Um perito médico legista não incluiu propositalmente em
seu laudo necroscópico o resultado da alcoolemia de um cadáver
que ele examinou.
Nessa situação hipotética, independentemente da importância de
seu resultado para o andamento do processo, o médico legista
cometeu
A
B
C
D
E

crime de falsificação de documento público.
crime de falsa perícia.
contravenção penal contra à fé pública.
contravenção penal contra a administração pública.
crime de falsidade ideológica por negligência.

QUESTÃO 54

O procedimento adequado para a conservação de uma amostra de
fígado humano em pesquisas toxicológicas de envenenamento por
carbamatos, até o efetivo processamento pelo laboratório, inclui
A o uso de tubos de Eppendorf sob vácuo.
B o uso de volume de formol vinte vezes maior que a peça
anatômica.
C água desionizada neutra.
D a refrigeração, podendo também incluir o congelamento.
E o uso de placas de Petri com estabilizantes.
QUESTÃO 55

Nas perícias cíveis, quando a prova do fato depender de
conhecimento técnico e científico, o juiz será assistido por perito.
Após a ciência de sua nomeação, caso não apresente escusa, o
perito deverá
A comprovar regularidade com órgão fiscalizador da profissão
em quinze dias.
B apresentar seu laudo em vinte dias.
C confirmar, em três dias úteis, a aceitação do encargo pericial.
D apresentar, em cinco dias, proposta de honorários.
E oferecer quesitos, caso deseje, em dez dias.
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QUESTÃO 56
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QUESTÃO 60

I

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a perícia médica com
finalidade administrativa demandará junta médica oficial quando a
licença para tratamento de saúde

Estão certos apenas os itens

A exceder o prazo de cento e vinte dias no período de doze
meses.
B exceder noventa dias consecutivos.
C decorrer de causa que possa levar à interdição.
D ocorrer a pedido da chefia imediata, contra a vontade do
servidor.
E ocorrer na vigência de processo administrativo disciplinar.

De acordo com o Código de Processo Civil, o(a)
perito, para o desempenho de sua função, poderá ouvir
testemunhas, faculdade que não se estende aos assistentes
técnicos.
II laudo pericial deverá conter a indicação do método utilizado.
III perito poderá ser intimado para audiência por meio eletrônico.
IV escolha do perito é prerrogativa exclusiva do juiz.

A
B
C
D
E

I e II.
I e IV.
II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.

QUESTÃO 57

Uma pessoa excessivamente emotiva, com pronunciados traços de
vaidade, egocentrismo e dramaticidade, pode apresentar transtorno
A
B
C
D
E

explosivo da personalidade.
esquizoide da personalidade.
paranoide de personalidade.
ansioso da personalidade.
histriônico da personalidade.

QUESTÃO 58

Conforme a terminologia pericial, o indivíduo que tenta executar
ações voluntárias e obtém, como resultado, ações diferentes das que
intencionava realizar apresenta a condição denominada
A
B
C
D
E

estereopraxia.
parapraxia.
disartria.
dislalia.
ecopraxia.

QUESTÃO 59

À luz do Código de Processo Civil, assinale a opção correta acerca
da interdição nos casos de incapacidade civil.
A A perícia do interditando poderá ser realizada por equipe
multidisciplinar.
B O juiz raramente entrevista o interditando, fundamentando sua
decisão, em geral, no laudo pericial.
C Caso exista dúvida quanto à capacidade de entendimento e
determinação do interditando, o juiz terá de determinar a
realização de perícia.
D O laudo pericial deverá indicar as limitações do interditando
quanto ao entendimento e determinação, sem se referir aos atos
para os quais haverá necessidade de curatela.
E A requisição judicial de interdição se inicia com laudo emitido
por IML, onde existente.

Espaço livre

