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1) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
A Síndrome do Bebê Sacudido compreende um conjunto de sinais e sintomas causados pela
violenta sacudida manual da criança.
A rápida aceleração e desaceleração da cabeça resultam nas lesões relacionadas a seguir, à
exceção de uma. Assinale-a.
a) Hematomas subdurais bilaterais.
b) Hemorragias retinianas.
c) Alargamento das suturas cranianas.
d) Aumento do perímetro cefálico.
e) Microftalmia.

2) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
O sistema dactiloscópico de Vucetich é um dos principais métodos utilizados na identificação
policial e judiciária.
Numa individual dactiloscópica expressa pela fórmula E0.3.1.3AX.4.4.3E0.3.1.3AX.4.4.3, verificase que a pessoa identificada apresenta
a) amputação do dedo polegar esquerdo.
b) amputação do dedo indicador direito.
c) amputação do dedo indicador esquerdo.
d) amputação do dedo polegar direito.
e) amputação do dedo mínimo esquerdo.

3) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Com relação às lesões provocadas por ação elétrica, analise as afirmativas a seguir.
I. Nos acidentes com correntes elétricas de baixa voltagem, a morte é geralmente provocada por
fibrilação ventricular.
II. A morte por parada respiratória central é causada pela contração involuntária da musculatura
respiratória, durante a passagem da corrente elétrica pelo tronco da vítima.
III. A marca elétrica de Jellineck é uma lesão vascular, de aspecto arborescente, tipicamente
observada nos acidentes de fulguração.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
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e) se todas as afirmativas estiverem corretas.
4) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
A morte encefálica é definida como a parada total e irreversível das atividades encefálicas e
equivale, para fins de remoção de órgãos para transplante, à morte clínica.
Assinale a alternativa que indica a condição que permite o diagnóstico de morte encefálica.
a) Lesão axonal difusa pós traumática.
b) Intoxicação por barbitúricos.
c) Intoxicação por benzodiazepínicos.
d) Intoxicação por neurolépticos.
e) Hipotermia.

5) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
O transtorno que se manifesta pela compulsão do indivíduo em comprar tudo o que vê e que
pode levar à dissipação do patrimônio da própria pessoa, denomina-se
a) dipsomania.
b) riparofilia.
c) cibomania.
d) amusia.
e) oniomania.

6) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
O exame psiquiátrico-forense de uma jovem diagnosticou um transtorno mental e
comportamental devido ao uso de substância psicoativa.
As alternativas a seguir atendem ao diagnóstico firmado, à exceção de uma. Assinale-a.
a) Síndrome de abstinência.
b) Psicossíndrome orgânica.
c) Síndrome amnésica.
d) Síndrome de Korsakov.
e) Intoxicação patológica.
7) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Substância tóxica de dependência química e psíquica; é um produto sintético (diacetilmorfina),
tem a forma de pó branco e cristalino que, após a diluição, é injetado no usuário, que apresenta
de início euforia, disposição, alegria, mas que, ao longo do uso, passa a apresentar náuseas,
vômitos, delírios, convulsões, bloqueio do sistema respiratório e morte de forma fugaz. Essa
substância corresponde à(ao)
a) maconha.
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b) morfina.
c) LSD.
d) cocaína.
e) heroína.

8) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
É uma característica da morfologia de uma ferida por ação cortante, em relação à ferida contusa,
a presença de
a) fundo irregular.
b) hemorragia abundante.
c) retração das bordas da ferida.
d) vertentes irregulares.
e) integridade de vasos, nervos e tendões no fundo da lesão.

9) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Mulher de 23 anos de idade, sexualmente ativa, procura serviço médico devido a fortes e
lancinantes dores abdomino-pélvicas há 1 hora. O exame clínico, associado a exames laboratoriais
e de imagem, revela gestação ectópica com embrião fixado e viável em tuba uterina esquerda. A
paciente evade-se do local e 3 meses após retorna, agora com franco quadro de hemorragia
interna, evoluindo com choque hemodinâmico e parada cardiorrespiratória. Os médicos
revertem a parada e, analisando o histórico, determinam que a causa do sangramento provém da
ruptura da tuba uterina, que é imediatamente retirada cirurgicamente. Essa condição configura,
do ponto de vista médico-legal, um aborto
a) social.
b) eugênico.
c) terapêutico.
d) econômico.
e) piedoso.

10) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Se um indivíduo em uso de medicamentos que são potencializadores do efeito alcoólico sobre o
sistema nervoso, desconhecendo essa informação, ingere bebida alcoólica e passa a apresentar
sinais inequívocos de embriaguez, tal fato pode ser considerado embriaguez
a) preordenada.
b) habitual.
c) culposa.
d) acidental.
e) fortuita.

11) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
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Considere a situação em que um cadáver é encontrado por seus familiares em domicílio, 4 dias
após a morte. Assinale a alternativa que corresponde ao fenômeno cadavérico que já se desfez,
nesse período (4 dias).
a) Gases inflamáveis derivados de ação de bactérias facultativas.
b) Rigidez cadavérica.
c) Cristais de Westenhöffer-Rocha-Valverde no sangue periférico.
d) Mancha verde disseminada por todo o corpo.
e) Livores de hipóstase.

12) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Leia atentamente as definições a seguir, acerca de lesões por agentes perfurocontundentes, e
relacione-as por letras e números aos seus nomes.
A. Ferimento por projétil de arma de fogo que se deve ao arrancamento da epiderme devido ao
movimento rotatório do projétil que entra na superfície corporal.
B. Sinal deixado pela passagem do projétil nos tecidos corporais, concêntrico, decorrente do atrito
e contusão do projétil, que também deixa nos tecidos por onde passa suas impurezas de
superfície.
C. Área de impregnação por grãos de pólvora incombustos que se fixam ao redor do ferimento
de entrada de projétil, em tiros de curta distância.
D. Área de depósito de fuligem que circunscreve a ferida de entrada, removível com a lavagem
do local, portanto, sem impregnação tecidual.
E. Área ao redor do orifício de entrada, caracterizada pela queimadura da pele ou pelos,
decorrente da alta energia térmica dos projéteis de arma de fogo, característica de disparos a
curta distância ou à queima-roupa.
1. Orla de esfumaçamento.
2. Halo de enxugo.
3. Zona de chamuscamento.
4. Orla de escoriação ou contusão.
5. Halo de tatuagem.
A associação correta entre a definição e o elemento de uma ferida de entrada de projétil de arma
de fogo é vista, em ordem alfabética e corretamente, na alternativa:
a) A – 5; B – 1; C – 4; D – 2; E – 3.
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b) A – 3; B – 4; C – 1; D – 5; E – 2.
c) A – 4; B – 2; C – 5; D – 1; E – 3.
d) A – 2; B – 5; C – 3; D – 1; E – 4.
e) A – 4; B – 3; C – 2; D – 5; E – 1.

13) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Durante uma avaliação pericial em um homem de 22 anos, são constatadas as seguintes
características: lesões puntiformes em região antecubital direita; pupilas extremamente mióticas;
rebaixamento do nível de consciência; redução da frequência respiratória e redução da
temperatura corpórea.
Em relação aos achados descritos, assinale a alternativa correta.
a) A descrição aponta para uma tentativa de indução de coma de forma criminosa,
possivelmente por droga alucinógena (ácido lisérgico).
b) Os achados sugerem um evento agudo e inesperado, possivelmente uma doença aguda
(acidente vascular cerebral).
c) Podem representar uma tentativa de suicídio possivelmente devido ao uso de antidepressivos
tricíclicos.
d) Trata-se de um provável trauma craniano do tipo contuso.
e) Os achados corroboram o uso de droga ilícita com característica do tipo opioide (heroína).

14) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Com relação ao crime sexual, sexualidade anômala e criminosa, é correto afirmar:
a) a violência sexual sádica é a expressão de uma explosão de agressão totalmente instintiva e
impulsiva, não sendo premeditada.
b) o onanismo é a forma de excitação sexual em objetos que ligam o indivíduo à pessoa desejada
ou amada, muitas vezes de forma patológica, em geral peças de roupas ou determinadas partes
do corpo.
c) o abuso sexual é a prática de ato sexual com pessoa incapaz de opor resistência ou pessoa
inconsciente, sendo as crianças e os adolescentes as maiores vítimas.
d) a sexualidade anômala engloba diferentes distúrbios caracterizados por degeneração
psicopatológica, sempre envolvendo uma alteração de personalidade, mas sem qualquer tipo de
associação com distúrbios orgânicos ou glandulares.
e) o comportamento sexual anômalo é muito mais frequente em mulheres, na faixa dos 15 aos 25
anos, associado à baixa escolaridade e a distúrbios psiquiátricos primários.

15) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
A traumatologia forense constitui um campo da medicina legal que se ocupa das implicações
jurídicas dos traumatismos ou lesões em geral. Nesse aspecto, é correto afirmar:
a) as características do orifício de saída produzidas por arma de fogo são: forma irregular, halo
de enxugo, aréola equimótica e menos sangrantes que o orifício de entrada.
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b) a equimose é a expressão final da infiltração hemorrágica nas malhas dos tecidos; apesar
disso, ela tem pouca importância médico-legal, uma vez que não é possível correlacioná-la de
forma temporal com o evento, lesão ou trauma.
c) as lesões por agentes perfurantes comumente estão relacionadas com ação suicida ou
acidental, raramente sendo consequência de ação homicida.
d) os instrumentos contundentes podem produzir uma grande diversidade de lesões: escoriação,
equimose, hematoma, ferida contusa, fratura, rotura de vísceras ocas, entre outras.
e) os instrumentos perfurocontundentes produzem lesões por pressão intensa nos tecidos, em
geral, com perfuração e secção. As lesões apresentam fundo irregular, com integridade de vasos e
nervos no fundo da lesão.

16) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Adolescente de 15 anos é avaliado em uma perícia. Ele apresentava: (a) dificuldade na fala,
rouquidão e relatava dor na região cervical e na face; (b) edema e equimose de coloração
vermelho-violácea na região periorbitária direita e esquerda; (c) hemorragia conjuntival e
petéquias na pálpebra inferior de ambos os olhos; (d) escoriação linear, horizontal, uniforme, de
coloração avermelhada, medindo 0,4 cm de largura, localizada abaixo da tireoide, estendendo-se
pela circunferência do pescoço e interrompendo- se em sua região lateral esquerda.
A perícia descrita mais provavelmente sugere
a) enforcamento por tentativa de suicídio.
b) graves consequências clínicas secundárias à asfixia por inalante, por exemplo, monóxido de
carbono ou cianeto.
c) estrangulamento por tentativa de homicídio.
d) edema e equimose observados na região periorbitária, como consequências da asfixia.
e) que o evento ou dano ocorreu muito recentemente, provavelmente, em menos de 2 horas.

17) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Determinada delegacia de polícia, comunicada da existência de um cadáver em estado de
putrefação jogado em um canavial de sua circunscrição, deve tomar providências para levantar
informações — como, por exemplo, a certificação de tratar-se de pessoa, e não de animal, e o
estabelecimento da causa da morte —, além de realizar diligências diversas.
Assinale a opção correta acerca das atividades médico-legais nesse caso.
a) O método de identificação do cadáver de primeira escolha, para o caso, é a identificação por
material genético, o DNA, que pode ser extraído mesmo de material putrefeito.
b) Mesmo estando o cadáver em adiantado estado de putrefação, é possível, conforme a
especificidade, estabelecer, pelo exame médico-legal, a causa jurídica da morte — suicídio,
homicídio, acidente ou morte natural.
c) A análise do aspecto macroscópico do fígado do cadáver em questão é suficiente para que o
médico-legista determine se ocorreu morte súbita ou se morte com suspeita de ocorrência
criminal.
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d) Deve-se proceder à exumação do cadáver, que deve ser realizada por equipe da delegacia de
polícia acompanhada de médico-legista.
e) Caso o cadáver encontrado seja de material humano, a identificação deverá ser feita por
reconhecimento.

18) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Sexologia forense é o ramo da medicina legal que trata dos exames referentes aos crimes contra a
liberdade sexual, além de tratar de aspectos relacionados à reprodução. Acerca do exame
médico-legal e dos crimes nessa área, assinale a opção correta.
a) Para a configuração do infanticídio, são necessários dois aspectos: o estado puerperal e a mãe
matar o próprio filho.
b) O crime de aborto configura-se com a expulsão prematura do feto, independentemente de sua
viabilidade e das causas da eliminação.
c) O crime de abandono de recém-nascidos, que consiste na ausência de cuidados mínimos
necessários à manutenção das condições de sobrevivência ou exposição à vulnerabilidade, só
estará caracterizado se for cometido pela mãe.
d) Para se determinar um estupro, é necessário que respostas aos quesitos sobre a ocorrência de
conjunção carnal ou ato libidinoso sejam afirmativas: essas ocorrências sempre deixam vestígios.
e) Para a resposta ao quesito sobre virgindade da paciente, a integridade do hímen pode não ser
necessária, desde que outros elementos indiquem que a periciada nunca manteve relação sexual.

19) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Com relação aos conhecimentos sobre corpo de delito, perito e perícia em medicina legal e aos
documentos médico-legais, assinale a opção correta.
a) Perícia é o exame determinado por autoridade policial ou judiciária com a finalidade de
elucidar fato, estado ou situação no interesse da investigação e da justiça.
b) O atestado médico equipara-se ao laudo pericial, para serventia nos autos de inquéritos e
processos judiciais, devendo ambos ser emitidos por perito oficial.
c) Perito oficial é todo indivíduo com expertise técnica na área de sua competência incumbido de
realizar o exame.
d) É inválido o laudo pericial que não foi assinado por dois peritos oficiais.
e) Define-se corpo de delito como o conjunto de vestígios comprobatórios da prática de um
crime evidenciado no corpo de uma pessoa.

20) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Leia o trecho, a seguir, extraído de um exame de lesões corporais realizado em um Instituto
Médico Legal do Paraná.
Lesões cutâneas, de bordas levantadas e centro deprimido, de consistência dura, com perda de
substância, com as características de lesão eletroespecífica ou “marca elétrica” de Jellinek,
localizadas, na face dorsal da mão direita, entre o 1º e 2º metacarpianos, e na face dorsal da mão
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esquerda, na base do polegar.
Sobre as energias vulnerantes do tipo física descritas, considere as afirmativas a seguir.
I. A metalização ou impregnação da pele por partículas elétricas resultantes da fusão e
vaporização dos condutores são elementos encontrados em choques elétricos envolvendo fios de
cobre.
II. Quando há resistência do plano cutâneo e muscular, podem ocorrer também lesões térmicas
caracterizadas por queimadura.
III. A marca elétrica de Jellinek é característica de dano por corrente elétrica natural ou artificial e
que não tem relação com a porta de entrada da corrente elétrica no organismo.
IV. Quando existe morte decorrente de energia física do tipo eletricidade, esta se relaciona
exclusivamente à extensão da queimadura resultante.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

21) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Leia o laudo de autópsia que demonstra as informações a seguir.
i. Temperatura retal com perda de 2,5 ◦C em relação à temperatura média do ambiente.
ii. Presença de livores cadavéricos (hipóstases) em declives e em face posterior do pescoço,
móveis.
iii. Rigidez cadavérica em membros superiores.
iv. Ausência de gases de putrefação ou de mancha verde abdominal.
O tempo de morte médio, ocorreu, aproximadamente,
a) em menos de 1 hora.
b) entre 1 a 2 horas.
c) entre 3 a 4 horas.
d) entre 6 a 7 horas.
e) entre 8 a 9 horas.
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22) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Leia as descrições do exame externo do laudo necroscópico, a seguir, e responda à questão.
Notamos:
1. Ferimento perfuroinciso, de 4,0 cm de extensão, de bordas nítidas, penetrante na cavidade
torácica esquerda, localizado na face dorsal do hemitórax esquerdo, no nível do 6º espaço
intercostal esquerdo e a aproximadamente 5,0 cm à esquerda da linha mediana.
2. Ferimento perfuroinciso, de bordas nítidas, de 3,0 cm de extensão, penetrante na cavidade
torácica direita, localizado na face dorsal do hemitórax direito, no nível do 7º espaço intercostal
direito e a aproximadamente 4,0 cm à direita da linha mediana.
3. Ferimento inciso superficial, transversal ao eixo do membro, de 4,0 cm de extensão, de bordas
nítidas, localizado na face dorsal do punho direito, com características de lesão de defesa.
4. Ferimento inciso, não penetrante, oblíquo da esquerda para a direita, de 6,0 cm de extensão, de
bordas nítidas, localizado na face anterior do abdome superior, na região epigástrica, a 1,0 cm à
direita da linha mediana, precedido por uma escoriação linear de 17,0 cm de extensão, que tem a
sua mesma direção e que se localiza na face anterior no hemitórax esquerdo.
Sobre as lesões descritas nos itens 1 e 2, assinale a alternativa correta.
a) O instrumento causador dessas lesões é compatível com instrumentos perfurocontundentes,
pois apresentam trajeto interno torácico, característico do deslocamento de projéteis de arma de
fogo.
b) O instrumento causador dessas lesões é compatível com instrumentos perfurocortantes, pois
estão presentes na descrição médico-legal elementos como nitidez das bordas (elemento cortante)
e trajeto interno em cavidade torácica.
c) Apesar das características semelhantes entre as lesões descritas nos itens 1 e 2, essas foram
causadas com intervalos de tempos diferentes entre si, devido ao tamanho e localização das
lesões.
d) O instrumento causador dessas lesões é compatível com instrumentos cortantes, pois estes
apresentam mecanismo de ação através de gume, agindo exclusivamente por pressão e
deslocamento paralelo ao tecido cutâneo.
e) As lesões podem ter sido causadas por ação contundente, através de deslocamento passivo do
corpo sobre a direção de veículo automotivo.

23) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Leia as descrições do exame externo do laudo necroscópico, a seguir, e responda à questão.
Notamos:
1. Ferimento perfuroinciso, de 4,0 cm de extensão, de bordas nítidas, penetrante na cavidade
torácica esquerda, localizado na face dorsal do hemitórax esquerdo, no nível do 6º espaço
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intercostal esquerdo e a aproximadamente 5,0 cm à esquerda da linha mediana.
2. Ferimento perfuroinciso, de bordas nítidas, de 3,0 cm de extensão, penetrante na cavidade
torácica direita, localizado na face dorsal do hemitórax direito, no nível do 7º espaço intercostal
direito e a aproximadamente 4,0 cm à direita da linha mediana.
3. Ferimento inciso superficial, transversal ao eixo do membro, de 4,0 cm de extensão, de bordas
nítidas, localizado na face dorsal do punho direito, com características de lesão de defesa.
4. Ferimento inciso, não penetrante, oblíquo da esquerda para a direita, de 6,0 cm de extensão, de
bordas nítidas, localizado na face anterior do abdome superior, na região epigástrica, a 1,0 cm à
direita da linha mediana, precedido por uma escoriação linear de 17,0 cm de extensão, que tem a
sua mesma direção e que se localiza na face anterior no hemitórax esquerdo.

Sobre as lesões descritas nos itens 3 e 4, assinale a alternativa correta.
a) O instrumento que causou essas lesões atuou por um gume afiado por pressão e
deslocamento de forma linear, gerando cauda de escoriação característica desses instrumentos.
b) A escoriação retratada no item 4 está associada a instrumentos cortocontundentes que atuam
de maneira perpendicular e oblíqua e ao gume pouco afiado.
c) Essas lesões foram geradas por instrumentos perfurantes através de sua extremidade biselada
e que se deslocam no corpo humano de forma paralela ao plano cutâneo.
d) O punhal (instrumento de dois gumes) pode ser compatível com essas lesões, desde que
atuando de forma perpendicular ao plano cutâneo e com penetração em planos mais profundos.
e) Projéteis de arma de fogo geram lesões incisas como as descritas, quando disparados a mais
de 30 cm do alvo, e que atuam tangencialmente ao plano cutâneo.

24) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Leia a manchete a seguir.

Não é incomum que em alguns casos ocorram equívocos em relação ao atestado de óbito, como
nessa notícia. O Art. 162 do Código de Processo Penal Brasileiro (CPPB) diz que “A autópsia será
feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de
morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto (...)”.
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Quanto aos sinais de certeza de morte que autorizam o médico legista a iniciar a autópsia antes
de seis horas, assinale a alternativa correta.
a) Os sinais de morte se dividem em fenômenos abióticos e consecutivos. A presença de
qualquer sinal abiótico já é compatível com a realidade de morte e autoriza o início da autópsia.
b) São considerados como sinais de certeza de morte aqueles chamados de abióticos
consecutivos e que, quando presentes, autorizam a antecipação da autópsia.
c) O médico legista só está autorizado a realizar a autópsia antes de seis horas, caso já se
encontrem sinais transformativos como a mancha verde abdominal ou rigidez cadavérica.
d) São sinais de certeza de morte, autorizadores de antecipação de autópsia, a presença de
abolição do tônus muscular, presença de midríase e perda de consciência.
e) É necessária a presença de todos os sinais abióticos consecutivos como rigidez cadavérica,
desidratação cadavérica, esfriamento cadavérico e manchas de hipóstases para a realização da
autópsia.

25) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Esclareça-se inicialmente que os termos abortamento e aborto, embora intrinsecamente
relacionados, não são sinônimos. Abortamento é o ato de abortar e aborto é o produto expelido.
Ressalte-se ainda que esse conceito, em Medicina Legal, difere do da Obstetrícia. Conceitua-se
como abortamento, em obstetrícia, a interrupção da gravidez com idade igual ou inferior a 20-22
semanas completas, levando-se em conta, respectivamente, a data da última menstruação ou da
ovulação da mulher. Quando não for possível estabelecer com precisão a idade da gestação,
considerar-se-ão aborto os produtos de concepção que pesarem 500 g ou menos. Já a definição
médico-legal do aborto consiste em interrupção criminosa da gestação, não importando a idade
em que isso venha a ocorrer.
Quanto ao tema do aborto sob a ótica médico-legal, assinale a alternativa correta.
a) Para a comprovação do aborto, não é necessário que a perícia médica demonstre a presença
de gestação prévia da mãe, bastando o exame dos restos fetais ou ovulares e a verificação de que
houve um parto de um nativivo.
b) O aborto sentimental ou piedoso ocorre em casos de risco de vida iminente para a mãe em
que a única modalidade terapêutica é a interrupção da gestação.
c) A perícia de constatação de aborto deve ser realizada em fetos enviados ao IML e consiste em
autópsia para avaliar a causa de morte fetal.
d) No caso de aborto terapêutico, é permitido ao médico realizá-lo mesmo sem o consentimento
da mãe, bastando que outro médico concorde que é a única modalidade terapêutica possível para
salvar a vida da gestante.
e) O exame fetal é parte importante da comprovação da materialidade do crime de aborto, pois é
através dele que se verificam os elementos comprobatórios de gestação como a docimasia de
Galeno.
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26) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
A prova pericial é muito valorada na fase do inquérito policial e na fase processual. Com relação
às perícias tem-se que
a) o exame de corpo de delito deve ser solicitado pela autoridade competente diretamente ao
perito.
b) na exumação, o administrador do cemitério deve mostrar o local da inumação do corpo.
c) o exame médico pericial complementar deve ser realizado 30 dias após o primeiro exame.
d) nos casos de perícias complexas o exame pericial deve ser realizado por dois peritos.

27) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
O Brasil está geograficamente localizado na zona tropical, com isso é o país com maior incidência
de descargas elétricas naturais (cósmicas). Sobre as descargas elétricas, verifica-se que
a) as mortes causadas por descargas elétricas naturais são as fulgurações.
b) a marca de entrada do raio no corpo chama-se lesão de Jellineck.
c) as marcas produzidas pelas descargas elétricas no corpo são ocasionadas pelo efeito Joule.
d) a marca de saída do raio no corpo chama-se lesão de Lichtemberg.

28) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Na cena do local do crime os peritos arrecadaram a seguinte fórmula datiloscópica:

O suspeito deverá apresentar qual desenho digital no dedo médio da mão esquerda?
a) verticilo
b) presilha externa
c) arco
d) presilha interna

29) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Os instrumentos contundentes causam lesões no corpo pela ação de sua superfície de contato.
Um instrumento contundente cilíndrico produz uma lesão chamada de
a) sugilação
b) víbice
c) cilindruria
d) escoriação
30) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Em uma tentativa de diminuir o assédio sexual que as mulheres vinham sofrendo em ônibus e
vagões de trens, as autoridades criaram os “vagões rosas”, para uso exclusivo de mulheres. A
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perversão sexual em que o indivíduo se realiza pelo contato em aglomerações ou multidões
chama-se
a) edipismo
b) froteurismo
c) pigmalianismo
d) troilismo

31) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Ao passar por um matagal, populares encontram um corpo em estado de decomposição e
comunicam à autoridade policial, que solicita o exame pericial. Sobre putrefação, tem-se que
a) a fase gasosa marca o início da putrefação.
b) os gases produzidos entre o 2° e 4° dias de putrefação são inflamáveis.
c) a circulação póstuma de Brouardell marca a fase cromática da putrefação.
d) a fase coliquativa é marcada por odor intenso e marcante.
32) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Em relação aos disparos de arma de fogo, tem-se que
a) o trajeto do projétil pode ser determinado pelo orifício de saída.
b) nos orifícios de entrada sempre encontramos orla de contusão e enxugo.
c) nos disparos à queima roupa encontramos o sinal de Werkgaertner.
d) o sinal de Romanesi está localizado no orifício de saída do projétil.

33) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Com relação aos meios vulnerantes que podem causar danos corporais, tem-se que
a) o revólver é um instrumento perfurocontundente.
b) a lesão em acordeom é produzida por instrumentos cortantes.
c) os instrumentos são classificados pelo seu modo de ação.
d) são exemplos de armas naturais a faca, o facão e a foice.

34) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Delegado de polícia na cena do crime encontra um cadáver com livores fixos no dorso,
equimoses arroxeadas no braço direito e no tórax, com os pés pendentes sobre o solo através de
um laço envolto no pescoço com sulco único, contínuo e horizontal. Diante do exposto, tem-se
que
a) a investigação deve ser direcionada com base na hipótese de suicídio.
b) os achados são compatíveis com óbito por asfixia mecânica por enforcamento.
c) as lesões equimóticas foram produzidas após a morte, que ocorreu 4 horas antes.
d) o corpo foi manipulado após a morte, antes do isolamento do local do crime.
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35) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Vítima de violência doméstica comparece ao distrito policial e narra ao delegado de polícia que
foi agredida por seu marido. A vítima é encaminhada para realização de exame pericial que
descreve uma equimose azulada, ovalada com 4 cm x 6 cm na coxa direita. Isso indica que a
referida lesão foi produzida há
a) 5 dias
b) 1 dia
c) 3 dias
d) 8 dias

36) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
A capacidade de diagnosticar e mensurar a dor, alegada em um exame pericial, constitui um
desafio da medicina legal, por se tratar de um dado subjetivo.
O sinal de dor, avaliado pela contagem prévia do pulso radial, compressão do ponto doloroso
alegado e nova contagem do pulso, é denominado pelo epônimo de sinal de
a) Mulher.
b) Levi.
c) Imbert.
d) Mankof.
37) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Constituem fatores, que interferem na evolução da putrefação cadavérica, exceto:
a) Temperatura ambiente.
b) Espasmo cadavérico.
c) Idade do morto.
d) Umidade do ar.

38) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Representa uma docimásia extrapulmonar:
a) Siálica de Souza-Dinitz.
b) Hidrostática de Galeno.
c) Táctil de Nero Rojas.
d) Visual de Bouchut.

39) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Considerando as lesões corporais dolosas graves relativas à eventualidade “perigo de vida”,
pode-se afirmar que
a) constitui prognóstico de morte futura.
b) constitui provável complicação letal vindoura.
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c) constitui situação concreta de morte iminente.
d) todas as opções listadas acima contemplam o conceito perigo de vida.

40) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Denomina-se o processo especial de transformação, que ocorre no cadáver do feto retido no útero
materno, do sexto ao nono mês de gravidez:
a) Maceração.
b) Corificação.
c) Mumificação.
d) Saponificação.
41) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
No esqueleto, a estimativa do sexo, faz-se pelas características morfológicas observadas, após a
puberdade. Os achados mais evidentes do dimorfismo sexual são observados no(a)
a) clavícula.
b) úmero.
c) fêmur.
d) pelve.

42) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Uma luxação do ombro, caracteriza a ação de um instrumento
a) cortante.
b) perfurante.
c) contundente.
d) cortocontundente.
43) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
A classificação das queimaduras, que considera a profundidade das lesões, é definida em graus,
do primeiro ao quarto. Uma queimadura que apresenta vesículas ou flictenas, contendo líquido
seroso, remete-se:
a) primeiro grau.
b) segundo grau.
c) terceiro grau.
d) quarto grau.
44) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Retalhos de hímen roto pelo parto vaginal, os quais se retraem constituindo verdadeiros
tubérculos em sua implantação, correspondem a
a) entalhes himenais.
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b) hímens cribriformes.
c) carúnculas mirtiformes.
d) chanfraduras vulvo-himenais.

Gabarito
1) E
6) B
11) B
16) C
21) C
26) B
31) B
36) D
41) D

2) B
7) E
12) C
17) B
22) B
27) C
32) D
37) B
42) C

3) A
8) B
13) E
18) A
23) A
28) D
33) C
38) A
43) B

4) A
9) C
14) C
19) A
24) B
29) B
34) D
39) C
44) C

5) E
10) D
15) D
20) A
25) D
30) B
35) A
40) A
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