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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando que o estudo da cronotanatognose é de extrema
importância para se determinar a responsabilidade criminal e
solucionar questões civis ligadas à sobrevivência, julgue os itens a
seguir, acerca do diagnóstico cronológico da morte.
51

52

53

Os livores de hipóstase surgem, em média, de duas a três horas
depois da morte e, em torno de doze horas do post mortem,
fixam-se definitivamente e não mudam de posição com a
mudança de decúbito do corpo.
Ao observar bexiga repleta, em caso de morte noturna, o perito
poderá suspeitar de uso de soníferos.
A mancha verde abdominal é atribuída à sulfoxiemoglobina e
quase sempre se localiza na fossa ilíaca esquerda, surgindo, em
média, entre doze e vinte e quatro horas após a morte.

63

Nas mortes por afogamento, a mancha verde da putrefação
inicia-se na base do abdome.

64

Além dos sinais encontrados nas asfixias em geral, escoriações
do pescoço, desgastes das unhas e(ou) erosão das extremidades
dos dedos podem ser observadas em vítimas de asfixia por
confinamento.

65

É de alto valor no diagnóstico da asfixia por soterramento a
presença de material estranho nas vias respiratórias e
digestivas, devido à impossibilidade de essas substâncias serem
introduzidas post mortem.

66

A retração dos mamilos, a temperatura baixa da pele, o
cogumelo de espuma e a pele de galinha são alguns sinais
externos da morte por afogamento.

Acerca das asfixias mecânicas decorrentes da constrição do
pescoço, julgue os itens que se seguem.

Acerca dos temas morte suspeita, súbita e agônica, julgue os itens
que se seguem.

67

No estrangulamento, o corpo da vítima atua passivamente e a
força constritiva do laço age de forma ativa.

54

A morte súbita ocorre de forma inesperada, brusca e sem
qualquer influência externa.

68

No estrangulamento, o sulco é horizontal, uniforme em toda a
periferia do pescoço e, quase sempre, apergaminhado.

55

Caso não haja evidências de causa violenta ou natural e caso
haja dúvidas sobre a sua forma de ocorrência, a morte será
considerada suspeita.

69

A esganadura é um tipo de asfixia mecânica sempre homicida
ou acidental, sendo impossível sob a forma de suicídio.

70

Na morte por enforcamento, a cabeça da vítima sempre se
mostra voltada para o mesmo lado do nó do laço, fletida para
diante, com o mento tocando o tórax.

71

Em casos de enforcamento, a rigidez cadavérica é mais tardia.

56

A morte agônica é a que possibilita à vítima sobrevivência por
algumas horas.

Um homem de setenta anos de idade foi encontrado morto
sobre a mesa de um restaurante, após ter ingerido um prato de sopa
de legumes. Entre os sinais cadavéricos, foi encontrada a obstrução
das vias respiratórias inferiores por prótese dentária.

Com referência a instrumentos perfurantes e às lesões por eles
provocadas, julgue os itens a seguir.
72

As lesões provocadas por esses instrumentos podem ser de
pouca nocividade na superfície, mas de grande gravidade na
profundidade, e sempre de menor diâmetro que a do
instrumento.

73

Esse tipo de instrumento pode ser, entre outros, um estilete,
uma agulha ou um furador de gelo.

74

As lesões provocadas por esse tipo de instrumento
denominam-se feridas puntiformes ou punctórias, devido a sua
exteriorização em forma de ponto.

Com base no caso hipotético apresentado acima, julgue os itens
subsequentes.
57

Os sinais cadavéricos típicos do caso em apreço incluem a
congestão da face e sangue com tonalidade acarminada.

58

A causa mortis em apreço é mais frequente em acidentes, mais
difícil em homicídios e rara em casos de suicídio.

59

De acordo com os dados descritos, é correto afirmar que os
pulmões da vítima apresentavam acentuada distensão.

60

Nesse tipo de sufocação, é comum encontrar-se o corpo
estranho obstruindo a glote.

61

Julgue os itens que se seguem, relativos a feridas cortantes
produzidas por navalha afiada.
75

O instrumento em questão — navalha afiada — atua em
sentido perpendicular à pele, produzindo feridas com forma
linear.

No caso em questão, a causa mortis é uma modalidade de
asfixia mecânica denominada sufocação indireta posicional.

76

A respeito das asfixias por modificação do meio, julgue os itens de
62 a 66.

Além de apresentarem vestígios traumáticos em seu entorno,
lesões produzidas por navalha apresentam paredes lisas e
regulares.

77

Esse tipo de feridas costuma apresentar bordas regulares e
fundo irregular.

62

78

Nessas feridas, as extremidades são mais superficiais e a parte
mediana, mais profunda.

A asfixia por confinamento pode ser acidental, por homicídio
ou por suicídio.
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Considerando que, entre os agentes mecânicos, os instrumentos
contundentes são os que causam maior quantidade de danos, julgue
os itens subsequentes.
79
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A respeito dos agentes térmicos e de sua implicação na perícia
forense, julgue os itens que se seguem.
88

Nas mortes causadas por descarga elétrica artificial, são
comuns as marcas de Jellinek — queimaduras de bordas
nítidas, pálidas e endurecidas, localizadas na pele — nos locais
em que houve o contato com a fonte de energia.

89

As mortes relacionadas a exercícios extenuantes, em ambientes
escaldantes, podem ser comprovadas por perícia médico-legal,
durante necropsias, por meio apenas da análise do estado dos
rins, uma vez que estão relacionadas a processos de
hipertermia, desidratação e hipovolemia.

90

Nas necropsias em cadáveres retirados de locais de incêndio,
é mandatória a abertura da árvore traqueobrônquica para
verificação do momento da morte: se foi anterior, ou não, ao
contato com a atmosfera impregnada com elementos da
combustão (fuligem).

A irregularidade das bordas, a forma estrelada e o fundo
regular são características das feridas produzidas por
instrumentos contundentes.

80

No quadro de escoriação típica, apenas a derme é atingida.

81

A contusão é chamada de mista ou biativa quando, durante a
sua ocorrência, o corpo humano e o instrumento causador se
movimentam sem violência.

Tendo em vista que um agente químico, ao penetrar no organismo
humano, se distribui de forma a obedecer às regras biológicas de
cinética — farmacocinética e toxicocinética —, julgue os itens que
se seguem, acerca dos agentes químicos e sua implicação na perícia.
82

Absorção, distribuição, metabolização e excreção são etapas
compreendidas no processo cinético dos agentes químicos no

Com referência à terminologia utilizada em sexologia forense,
julgue os itens a seguir.

organismo. Esse processo é precedido pela fase de exposição.
83

Durante o processo de excreção renal, o agente químico ou seu

91

No estupro, autor e vítima podem ser pessoas de sexo diferente
ou do mesmo sexo.

92

O ato libidinoso pode ser praticado por duas pessoas de sexo
diferente ou do mesmo sexo, podendo, ainda, ser praticado por
um único indivíduo.

93

A conjunção carnal pode ser praticada por pessoas de sexo
diferente ou do mesmo sexo.

metabólito presente no corpo pode sofrer filtração glomerular,
absorção ou secreção tubular. Na urina, esse agente se dilui em
água e compostos nitrogenados, secretados pelos túbulos
renais; por isso, a urina não constitui fluido de eleição para
análise toxicológica, já que apresenta muito menos células e
outros elementos que o sangue.
84

A concentração de um agente químico absorvido é a mesma em
todas as partes do corpo após o período de equilíbrio cinético;
portanto, para fins de coleta de amostra de material biológico

Julgue os itens subsequentes, relativos à sexologia forense e sua
implicação na perícia.
94

A análise do conteúdo vaginal pode revelar a presença de
esperma ou espermatozoide e permitir a configuração da
ocorrência de conjunção carnal.

95

Para fins de registro civil, a perícia para verificação de sexo é
desnecessária, uma vez que a lei assegura a opção sexual.
Nesse caso, basta o interessado declarar sua opção.

96

Durante a investigação de infanticídio, a perícia acerca do
estado mental da mãe da vítima é desnecessária, uma vez que
o objeto da perícia médico-legal deve ser, sempre, a vítima e
não parentes da vítima.

97

Para se identificar o possível agressor em casos de crimes da
esfera sexual deve-se fazer o exame de DNA a partir da
amostra do sangue da vítima, para nele verificar a presença de
material biológico do autor.

98

A coleta de material anal nos casos de sodomia pode revelar
elementos que comprovem o ato libidinoso.

99

A análise do conteúdo vaginal pode revelar a presença de
esperma ou espermatozoide, configurando, então, os elementos
do estupro.

para análise toxicológica, durante um procedimento pericial
médico-legal, não importa de que local do corpo a amostra seja
coletada.
Considerando que a ação do agente químico no organismo humano
obedece às regras biológicas de dinâmica (farmacodinâmica e
toxicodinâmica), julgue os próximos itens, relativos aos agentes
químicos e sua implicação na perícia.
85

As lesões corporais causadas por agentes químicos como
ácidos sulfúricos recebem a denominação de vitriolagem.

86

O sítio da ação embriagadora do agente químico álcool etílico
ingerido em bebidas é o sangue; por esse motivo, o sangue é a
amostra biológica de eleição no caso de exame laboratorial
para verificação de embriaguez.

87

O aldicarb, agente químico presente nos compostos usualmente
denominados de chumbinho, é importante causador de
envenenamentos acidentais, voluntários ou criminosos no
Brasil.
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Com relação à identificação criminal, julgue os itens a seguir.

A respeito de processo administrativo, julgue os próximos itens.

100

110

101

O civilmente identificado, via de regra, não deve ser submetido
à identificação criminal.

final de um processo administrativo deve ser tomada pela

Em investigações policiais, a identificação criminal ocorre

administração pública.

somente se for essencial à investigação. Nessa situação, a

111

autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou por

De acordo com a lei, a exposição dos fatos conforme a verdade
perante o poder público constitui um dever do cidadão.

identificação deve ser realizada mediante despacho da

102

De acordo com o princípio do formalismo moderado, a decisão

112

É direito do cidadão formular alegações e apresentar

meio de representação da autoridade policial, do Ministério

documentos conhecidos e não juntados ao processo para

Público ou da defesa.

apreciação pelo órgão competente em qualquer fase do

Antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, é

processo.

possível mencionar, mediante autorização judicial, a

Julgue os seguintes itens, relativos a abuso de autoridade.

identificação criminal do indiciado em atestados de
antecedentes ou em documentos contendo informações não

113

patrimônio de pessoa natural ou jurídica praticado com abuso

destinadas ao juízo criminal.

ou desvio de poder ou sem competência legal.

Com base no Decreto n.º 89.250/1983, julgue os itens que se
seguem.

Constitui abuso de autoridade o ato lesivo da honra ou do

114

Entende-se por autoridade a pessoa que exerce cargo, emprego
ou função pública, de natureza civil e militar, salvo em caráter

103

A carteira de identidade é expedida ao brasileiro naturalizado
mediante apresentação do certificado de naturalização.

104

A inclusão, na carteira de identidade, das expressões “idoso ou

transitório e sem remuneração.
Em relação ao juizado especial cível, que tem competência para as
causas cíveis de menor complexidade, julgue os itens subsecutivos.

maior de sessenta e cinco anos”, “doador de órgãos e tecidos”
ou “não doador de órgãos e tecidos” depende, exclusivamente,

115

pessoas jurídicas de direito público e empresas públicas da

de solicitação do interessado.

União não podem configurar como parte em ação no âmbito

Acerca do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, cuja

desse juízo, sob pena de extinção do processo.

finalidade consiste em implementar o número único do registro de
identidade civil e o Cadastro Nacional de Registro de Identificação

A lei que rege os juizados especiais cíveis prescreve que

116

Caso não haja conciliação entre as partes em uma ação, o juiz
deverá cientificar as partes para instituir o juízo arbitral,

Civil, julgue os itens subsequentes.

independentemente do termo de compromisso.
105

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
é o órgão central do Sistema Nacional de Registro de

117

é obrigatório, sendo a assistência por advogado facultativa nas

Identificação.
106

causas de valor até vinte salários mínimos e obrigatória nas

Os estados e o Distrito Federal podem integrar o Sistema
Nacional de Registro de Identificação Civil mediante convênio
ou ajuste a ser firmado com o Ministério da Justiça.

O comparecimento pessoal da parte interessada às audiências

causas de valor superior.
No que concerne à lei do juizado especial criminal que trata do rito
processual nas infrações de menor potencial ofensivo, julgue os

Julgue os seguintes itens, relativos à improbidade administrativa.

itens que se seguem.

107

118

108

109

O herdeiro de agente público causador de lesão ao patrimônio

O relatório da sentença pode ser dispensado, contudo, nele,

público não consiste em sujeito ativo dos atos de improbidade

devem ser mencionados os elementos que atestam a convicção

administrativa.

do juiz.

A imposição de sanções aos agentes públicos em decorrência

119

Em ação penal de iniciativa pública, ao Ministério Público

da prática de atos de improbidade administrativa depende de

cabe oferecer denúncia oral, imputando ao acusado a prática de

decisão favorável do Tribunal de Contas ou da efetiva lesão ao

uma infração de menor potencial ofensivo, ainda que tenha

erário.

havido aplicação de pena ao autor do fato.

Em caso de violação aos princípios da administração pública,

120

Os embargos de declaração devem ser opostos, somente por

a aplicação de multa civil depende da existência de sanções

escrito, no prazo de oito dias, contados da ciência da decisão,

penais, civis e administrativas.

quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.
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