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 Além deste caderno contendo 60 (sessenta) 

questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva, 
você receberá do fiscal de prova o cartão-
resposta e a folha de texto definitivo. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de questões está completo, 
sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher o cartão-
resposta e a folha de texto definitivo. 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul. 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 

reservado(s). 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. 

Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em seu cartão-resposta e em 
sua folha de texto definitivo, o fiscal deve ser 

obrigatoriamente informado para o devido registro 
na ata da sala. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 

seu cartão-resposta e da sua folha de texto definitivo.  
O preenchimento é de sua responsabilidade e não 

será permitida a troca do cartão-resposta e da folha 
de texto definitivo em caso de erro do candidato. 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 

apenas as marcações realizadas no cartão-resposta e 
na folha de texto definitivo. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 

na lista de presença. 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas. 

 Boa sorte! 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) 

minutos para a realização da prova, já incluído o 
tempo para a marcação do cartão-resposta e o 
preenchimento da folha de texto definitivo. 

 2 (duas) horas após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de 

questões. 

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da 

prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de questões. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova. 

 Anotar informações relativas às respostas em 

qualquer outro meio que não seja o caderno de 
questões. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 

sala. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 

a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1  

Assinale a frase abaixo em que a preposição DE é uma exigência 
de um termo anterior (valor gramatical). 

(A) Se eu vi além dos outros, é porque eu estava sobre o ombro 
de gigantes. 

(B) Nunca subestime a capacidade de um homem de subestimar 
uma mulher. 

(C) Não aceite carona de homens estranhos e lembre-se de que 
todos os homens são estranhos. 

(D) A única maneira de ter amigos é ser amigo. 

(E) As más companhias são como um mercado de peixes; acaba-
se acostumando com o mau cheiro. 

2  

A maioria das palavras mostra vários significados (polissemia), o 
que também ocorre com as preposições. Indique a frase em que 
a preposição DE tem o valor de “finalidade”. 

(A) A glória é como o vagalume: brilha de longe, mas vista de 
perto, não dá luz nem calor. 

(B) A melhor coisa que existe na televisão é o botão de desligar. 

(C) Moda é uma forma de feiura tão intolerável que precisamos 
alterá-la a cada seis meses. 

(D) Serviço de emergência disponível só com 24 horas de 
antecedência. 

(E) Existem dois tipos de esparadrapo: os que não grudam e os 
que não saem. 

3  

Assinale a frase abaixo que não mostra uma contradição lógica. 

(A) Eu adoro surpresas, desde que eu esteja pronto para elas. 

(B) Não há nada permanente exceto a mudança. 

(C) Há três coisas certas na vida: a morte, o erro e o imprevisto. 

(D) Eu disse um milhão de vezes para você não exagerar. 

(E) Pretendia me suicidar e quase me matei. 

4  

Assinale a frase a seguir em que as duas palavras sublinhadas 
mostram o mesmo sentido. 

(A) Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. 

(B) Você tem que ter muita paciência para aprender a ter 
paciência. 

(C) Na prosperidade nossos amigos nos conhecem; na 
adversidade nós conhecemos nossos amigos. 

(D) A única maneira de ter amigos é ser amigo. 

(E) O segredo de um casamento feliz permanece em segredo. 

5  

A narrativa traz uma sequência de ações ou acontecimentos; 
assinale a frase abaixo que mostra uma sequência de ações. 

(A) Choveu muito e as estradas ficaram alagadas. 

(B) Com o tremor, prédios desabaram e as ruas ficaram com 
crateras. 

(C) A dobradiça soltou da moldura e a porta caiu. 

(D) Assaltaram o banco da cidade e desapareceram. 

(E) Com o choque, a mesa desabou e a louça partiu. 

6  

Observe o seguinte trecho narrativo: 

“No último verão, eu dormia com a janela aberta. Despertando, 
liguei o rádio da cabeceira para ouvir música nos primeiros 
minutos do dia. E a música cresce, viva, fresca, endiabrada. Em 
seguida minha atenção foi despertada por um barulho que surge 
no teto na direção de minha cabeça. Pássaros, de tamanho sem 
dúvida respeitável, brigam e se insultam com força. O barulho 
aumenta, e eu tento adivinhar as unhas das patas escorregando 
sobre o telhado. Finalmente, um conjunto de penas eriçadas bate 
sobre a beira de minha janela e cai dentro do quarto. Dois 
gaviões assustados se separam e num movimento comum 
retomam pela janela o caminho da liberdade. Nesse momento, os 
últimos acordes da música se extinguem e o locutor anuncia: 
‘Vocês acabam de ouvir a abertura de O pássaro ladrão, de 
Rossini’. Eu sorri sob os lençóis”. 

As narrativas apresentam geralmente um esquema de cinco 
partes; tendo por base a narrativa acima, assinale a parte da 
narrativa que não exemplifica totalmente a parte indicada. 

(A) Estado inicial da narrativa, com a definição do lugar, do 
tempo e dos personagens: “No último verão, eu dormia com 
a janela aberta”. 

(B) Um acontecimento perturbador mexe com o estado inicial: 
“Em seguida minha atenção foi despertada por um barulho 
que surge no teto na direção de minha cabeça”. 

(C) Uma sequência de transformações modifica a situação do 
personagem: “Pássaros, de tamanho sem dúvida respeitável, 
brigam e se insultam com força. O barulho aumenta, e eu 
tento adivinhar as unhas das patas escorregando sobre o 
telhado. Finalmente, um conjunto de penas eriçadas bate 
sobre a beira de minha janela e cai dentro do quarto. Dois 
gaviões assustados se separam e num movimento comum 
retomam pela janela o caminho da liberdade”. 

(D) Um acontecimento equilibrador restabelece o estado inicial: 
“Nesse momento, os últimos acordes da música se extinguem 
e o locutor anuncia: ‘Vocês acabam de ouvir a abertura de  
O pássaro ladrão, de Rossini’”. 

(E) Apresentação de um estado final, feliz o infeliz: “Eu sorri sob 
os lençóis”. 

7  

Em todas as opções abaixo, as frases foram reescritas de modo a, 
mantendo-se o sentido, eliminar o advérbio “não”. 

Assinale a frase em que isso foi feito de modo adequado. 

(A) Não me lembro do que ele morreu. Só me lembro que não 
era nada sério / que eu desconhecia a doença. 

(B) O maior delito que você comete é o suicídio, porque é o único 
que não permite arrependimento / evita o pecado. 

(C) Os homens não seguem aqueles que estão em dúvida / se 
orientam por aqueles que estão seguros. 

(D) Nunca superestime a decência humana / Sempre subestime a 
decência humana. 

(E) A mulher fala sempre de sua idade, mas não a diz nunca / 
mas sempre a esconde. 
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8  

Observe o seguinte texto: 

“A delicadeza do governo contribui maravilhosamente para a 
propagação da espécie. Todas as repúblicas são uma prova disso, 
e, mais que todas, a Suíça e a Holanda, que são os piores países 
da Europa, se levamos em conta a natureza do terreno, e que, 
entretanto, são os mais populosos”. (Montesquieu) 

Sobre a estrutura argumentativa desse segmento, assinale a 
afirmativa inadequada. 

(A) A tese do texto é a de que um governo cordial favorece a 
propagação da espécie. 

(B) O argumento para isso é o de que todas as repúblicas podem 
comprovar essa tese. 

(C) A explicitação do argumento traz a informação de que 
Holanda e Suíça, apesar de serem países de natureza difícil, 
são os mais populosos da Europa. 

(D) Infere-se dessa exemplificação de que são cordiais os 
governos de Holanda e Suíça. 

(E) A tese defendida contra-argumenta aqueles que participam 
da ideia de que a estrutura do governo em nada colabora 
para a propagação da espécie. 

9  

Assinale a frase abaixo que não exemplifica uma interrogação 
indireta. 

(A) Queria descobrir quem fez isso. 

(B) Não sei por que chove tanto. 

(C) Eles nunca mostram quanto custa o seguro. 

(D) Eu vi quando eles chegaram. 

(E) Eles desconhecem onde ele mora. 

10  

Assinale a frase abaixo que se encontra na voz passiva sintética 
ou pronominal, com o pronome SE. 

(A) O tempo perdido não se encontra nunca mais. 

(B) Os que empregam mal seu tempo são os primeiros a se 
queixar de sua brevidade. 

(C) Sempre temos tempo suficiente se dele fizermos bom uso. 

(D) Vou virar abóbora, se não tiver um filho agora. 

(E) É desagradável quando se precisa da ajuda familiar. 

 

Informática 

11  

Considere a texto a seguir, retirado de uma página Web da 
Microsoft. 

“Um banco de dados hierárquico central usado no Windows 98, 
Windows CE, Windows NT e Windows 2000 usado para 
armazenar informações necessárias para configurar o sistema 
para um ou mais usuários, aplicativos e dispositivos de 
hardware.” 

Assinale o componente do Windows descrito no texto. 

(A) Área de Trabalho. 

(B) Área de Transferência. 

(C) Kernel. 

(D) NTFS. 

(E) Registro. 

12  

No Google Chrome, o atalho de teclado Ctrl+Shift+T permite 

(A) reabrir o conteúdo da aba corrente numa nova aba. 

(B) recuperar abas a partir do histórico. 

(C) recuperar todas as abas ativas quando o Google Chrome foi 
fechado pela última vez. 

(D) recuperar uma aba numa lista das dez últimas abas fechadas. 

(E) recuperar uma aba recém-fechada. 

13  

Considere um documento MS Word cujo conteúdo é exibido a 
seguir. 

abas abastecimento bas1 basculante bassab 

Nesse contexto, considere ainda uma busca avançada com 
emprego de “caracteres curinga”, na qual o texto  

bas> 

tenha sido digitado na caixa Localizar. 

Assinale o número de trechos que seriam localizados. 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

(E) 5 

14  

No âmbito de planilhas MS Excel e Libre Office Calc, assinale o 
número de células compreendidas na região X3:AC200. 

(A) 990. 

(B) 995. 

(C) 1.182. 

(D) 1.188. 

(E) 1.194. 

15  

Analise o trecho de planilha Excel no qual estão rastreadas as 
precedentes das células A3, B2 e C3. 

 

Assinale a lista de fórmulas presentes em cada uma dessas 
células, na ordem estabelecida acima. 

(A) =A1+B2   =B1      =B2 

(B) =B2+C3   =A1+B1   =C3 

(C) =C1      =A1+B2   =A3 

(D) =C3      =A1+B1   =B2 

(E) =C3      =B1      =B2 
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Direito 

16  

Após sacar dinheiro no Banco, retornando a pé para casa, Maria 
foi surpreendida por Túlio que, ostentado arma de fogo, exigiu 
que ela entregasse sua bolsa com seu aparelho celular. 
Amedrontada, Maria entregou seus pertences. De posse dos 
objetos, Túlio correu pela rua, mas logo foi abordado por policiais 
que iniciavam o patrulhamento no local, para azar do meliante. 
Túlio foi detido com os bens subtraídos e levado para a Delegacia, 
tendo a arma de fogo sido periciada e comprovada a sua 
potencialidade lesiva.  

Acerca da hipótese, é correto afirmar que Túlio praticou 

(A) tentativa de roubo, com aumento de pena pelo emprego de 
arma de fogo. 

(B) furto por arrebatamento. 

(C) roubo simples. 

(D) conduta atípica. 

(E) roubo consumado, com aumento de pena pelo emprego de 
arma de fogo. 

17  

Em 03 de abril de 2022, Victor foi a um festival de música na 
cidade onde mora. Durante a madrugada, Victor percebeu que 
uma moradora de sua rua, Juliana, estava dançando distraída; 
Victor aproveitou o momento e subtraiu, sem violência ou grave 
ameaça, o smartphone de Juliana. Juliana somente percebeu que 
estava sem o aparelho celular quando chegou em casa e, no dia 
seguinte, realizou o registro de ocorrência. Em 05 de abril de 
2022, Victor arrependeu-se, foi até a casa de Juliana, pediu  
desculpas e devolveu, intacto, o aparelho celular. Apesar disso, 
em 15 de abril de 2022, o Ministério Público denunciou Victor 
com incurso nas penas do Art. 155, caput, do CP. 

Na hipótese, é correto afirmar que 

(A) houve arrependimento eficaz, previsto no Art. 15, segunda 
parte, do CP, tendo em vista que Victor impediu a produção 
do resultado. 

(B) houve desistência voluntária, prevista no Art. 15, primeira 
parte, do CP, visto que Victor desistiu voluntariamente de 
seguir com a execução. 

(C) não houve crime, porque Victor se arrependeu e devolveu o 
bem intacto. 

(D) houve arrependimento posterior, previsto no Art. 16, do CP.    

(E) houve crime impossível, previsto no Art. 17, do CP. 

18  

Sydney complementa sua renda familiar com a intermediação da 
venda de embarcações de médio porte. Considerando que as 
embarcações, a despeito de serem bens móveis, necessitam de 
registro na Capitania dos Portos (artigo 3º da Lei 7.6525/88) e 
que os bens imóveis necessitam de matrícula no Registro de 
Imóveis, pode-se afirmar que a conduta de Sydney, que não 
possui registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, 
ao intermediar a venda de embarcações  

(A) configura exercício funcional ilegalmente antecipado. 

(B) é atípica. 

(C) é usurpação de função pública. 

(D) configure falsidade ideológica. 

(E) é crime de advocacia administrativa. 

19  

Juliana, 29 anos, sorrateiramente subtraiu considerável quantia 
em dinheiro de seu pai, Afrânio, 62 anos, para adquirir um carro 
seminovo com o qual sonhava.  

Nesse caso, é correto afirmar que Juliana 

(A) praticou conduta atípica, pois é herdeira de seu pai. 

(B) é isenta de pena, visto que praticou crime de furto em 
prejuízo de seu ascendente. 

(C) não é isenta de pena. 

(D) não cometeu crime por ter agido em exercício regular de 
direito. 

(E) praticou crime impossível, visto que foi em prejuízo de seu 
pai. 

20  

Arnaldo, indiciado pelo crime de roubo em procedimento 
conduzido pela polícia judiciária, confessou o crime em sede 
policial. Em juízo, embora nenhuma prova para a condenação 
tenha sido produzida pelo Ministério Público, o juiz resolveu 
condenar Arnaldo, com base estritamente na confissão produzida 
no inquérito. 

Nesse caso, é correto afirmar que 

(A) agiu corretamente o magistrado, diante da confissão 
prestada por Arnaldo. 

(B) a confissão só tem validade quando realizada em juízo. 

(C) a confissão deveria ser confrontada com outras provas 
produzidas no inquérito. 

(D) a confissão não possui validade em nenhuma hipótese. 

(E) a confissão em sede policial é válida; no entanto, somente 
poderá ensejar a condenação se corroborada com outros 
elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. 

21  

Fábio, delegado de polícia, determinou, de ofício, a instauração 
de inquérito policial para apurar a suspeita de roubo à residência 
de uma celebridade conhecida nas redes sociais. Ocorre que o 
dono da residência, que é pai da celebridade, ficou tenso ao ver 
nas redes sociais a notícia sobre o fato e resolveu requerer o 
arquivamento do inquérito para abafar o caso, evitando 
escândalos. 

Nesse caso, é correto afirmar que 

(A) o inquérito policial não pode ser instaurado de ofício pelo 
delegado de polícia.  

(B) o inquérito policial deve sempre ser instaurado pelo delegado 
de polícia. 

(C) o delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de 
uma infração penal de ação penal pública condicionada à 
representação não deve instaurar o inquérito policial, ainda 
que tenha a vítima representado.   

(D) o delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de 
uma infração penal de ação penal pública incondicionada 
deve instaurar, de ofício, o inquérito policial.   

(E) o inquérito deve ser arquivado, diante do requerimento do 
dono da residência. 
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22  

Durante o inquérito policial, foi judicialmente determinada a 
busca e apreensão domiciliar de um computador específico na 
residência de Helena. Contudo, os agentes confundiram-se e 
apreenderam o computador que estava na residência da vizinha 
de Helena. 

Nessa hipótese, é correto afirmar que 

(A) os elementos de informação colhidos nesse ato não poderão 
integrar o material probatório a ser valorado pelo juiz. 

(B) os elementos de informação colhidos nesse ato poderão 
integrar o material probatório a ser valorado pelo juiz. 

(C) em regra, vícios do inquérito policial projetam-se para a ação 
penal. 

(D) vícios do inquérito policial sempre acarretam a nulidade da 
ação penal. 

(E) como foi judicialmente determinada a busca e apreensão 
domiciliar, esta foi regular. 

23  

Ao sair do trabalho e a caminho de casa, Paulo deparou-se com 
um cadáver, que parecia ter sido baleado. De pronto, entrou em 
contato com a autoridade policial e informou o ocorrido. 

Nesse caso, estamos diante de 

(A) Notitia criminis espontânea de cognição imediata. 

(B) Notitia criminis espontânea de cognição mediata. 

(C) Notitia criminis provocada. 

(D) Delatio criminis. 

(E) Notitia criminis de cognição coercitiva.  

24  

No que tange ao exame de corpo de delito e perícias em geral, 
assinale a afirmativa incorreta. 

(A) No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de 
omissões, obscuridades ou contradições no laudo pericial, a 
autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, 
complementar ou esclarecer o laudo, podendo também 
ordenar que se proceda a novo exame, por outros peritos, se 
julgar conveniente. 

(B) Uma vez entregue e aceito pelas partes o laudo pericial, o juiz 
ficará adstrito ao laudo, não podendo rejeitá-lo, no todo ou 
em parte. 

(C) Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a 
infração, a autoridade providenciará imediatamente para que 
não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, 
que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos 
ou esquemas elucidativos. 

(D) Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de 
obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os 
peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que 
instrumentos, por que meios e em que época presumem ter 
sido o fato praticado. 

(E) Para representar as lesões encontradas no cadáver, os 
peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas 
fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente 
rubricados. 

 

25  

Indício é: 

(A) a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com 
o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra 
ou outras circunstâncias. 

(B) a circunstância conhecida que, podendo ou não ter relação 
com o fato, autorize investigar-se a existência de outra ou 
outras circunstâncias. 

(C) a circunstância que, não tendo relação com o fato, autorize, 
por indução, a investigação de outra ou outras circunstâncias. 

(D) todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado 
ou recolhido, que se relaciona à infração penal.  

(E) a circunstância que, não tendo relação com o fato, se 
relaciona à infração penal. 

26  

Em relação à prova, avalie as afirmativas a seguir e assinale  
V para a verdadeira e F para a falsa. 

(   ) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial. 

(   ) O juiz pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos 
elementos informativos colhidos na investigação. 

(   ) As provas cautelares, não repetíveis e antecipadas não devem 
influenciar a convicção do juiz. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, F e V. 

(C) F, V e F. 

(D) V, F e F. 

(E) F, F e F. 

27  

Em relação ao corpo de delito, avalie as afirmativas a seguir: 

I. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo 
supri-lo a confissão do acusado. 

II. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito 
quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e 
familiar contra mulher. 

III. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito 
quando se tratar de crime que envolva violência contra 
criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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28  

No que tange ao exame de corpo de delito e perícias em geral, 
assinale a afirmativa incorreta. 

(A) Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade 
providenciará para que, em dia e hora previamente 
marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto 
circunstanciado. 

(B) Nos casos de morte violenta, o exame de corpo de delito é 
imprescindível, não bastando o simples exame externo do 
cadáver, mesmo quando não houver infração penal que 
apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a 
causa da morte e não houver necessidade de exame interno 
para a verificação de alguma circunstância relevante. 

(C) Em caso de exumação para exame cadavérico, o 
administrador de cemitério público ou particular indicará o 
lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de 
recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de 
encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, 
a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo 
constará do auto. 

(D) Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que 
forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas 
as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. 

(E) 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. 

29  

No que tange ao exame de corpo de delito e perícias em geral, 
assinale a afirmativa incorreta. 

(A) Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial 
tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar 
por determinação da autoridade policial ou judiciária, de 
ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido 
ou do acusado, ou de seu defensor. 

(B) No exame complementar, os peritos terão presente o auto de 
corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. 

(C) Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no 
Art. 129, § 1

o
, I, do Código Penal (Art. 129. Ofender a 

integridade corporal ou a saúde de outrem: § 1º Se resulta I - 
Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta 
dias), deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias 
contado da data do crime. 

(D) Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, 
proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de 
Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela 
inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de 
reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o 
cadáver, com todos os sinais e indicações. 

(E) O exame de corpo de delito deverá ser feito em dia útil, não 
se admitindo laudos produzidos durante anoite ou em dias 
que não houver expediente regular. 

30  

No que tange à cronomatogenese, assinale a afirmativa 
incorreta. 

(A) São fenômenos cadavéricos de ordem física: desidratação, 
resfriamento do corpo e livores hipostáticos. 

(B) São fenômenos cadavéricos de ordem química: autólise, 
rigidez muscular, putrefação, maceração, adipocera e 
mumificação. 

(C) A intensidade da rigidez muscular não varia de acordo com as 
condições relacionadas ao cadáver e à causa da morte. 

(D) A putrefação é a decomposição do corpo pela ação de 
bactérias saprófitas que o invadem passado algum tempo da 
morte. 

(E) A autólise é a destruição das células pela ação incontida de 
suas próprias enzimas. 

 

Conhecimentos Específicos 

31  

A Odontologia Legal é definida pelo Conselho Federal de 
Odontologia (Resolução 63/2005) como: “especialidade que tem 
como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, 
químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o 
homem, vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou 
vestígios, resultando lesões parciais ou totais, reversíveis ou 
irreversíveis”. 

A respeito dos aspectos históricos da Odontologia Legal, assinale 
a afirmativa correta. 

(A)  Os restos mortais encontrados no Incêndio do Consulado da 
Legação Alemã em Santiago do Chile (1909) foram 
identificados pelo dentista Gérman Basterrica como 
pertencentes ao porteiro da representação diplomática, 
Ezequiel Tapia. Com essa prova científica, o incêndio foi 
considerado criminoso e ocasionou a busca e captura do 
secretário do Consulado, Willy Guilhermo Becker, que foi 
julgado e enforcado em 1910.  

(B) A primeira publicação oficial na qual a Odontologia Legal é 
compreendida como uma ciência capaz de auxiliar a Medicina 
Legal é datada de 1898, sendo de autoria de Alphonse 
Bertillon. 

(C) O Incêndio do Bazar da Caridade, ocorrido em 1897, é um dos 
fatos históricos marcantes da especialidade. No entanto, a 
sugestão do então Cônsul do Paraguai em Paris de solicitar a 
colaboração dos cirurgiões-dentistas não foi acatada pelas 
autoridades parisienses, frustrando a expectativa da 
identificação das vítimas pelas arcadas dentárias. 

(D) O termo “Odontologia Legal” foi criado por Guilherme 
Arbenz, ao publicar o livro com esse título em 1959. 

(E) No Brasil, a introdução da disciplina de Odontologia Legal ou 
Odontologia Forense nos currículos mínimos da graduação 
em Odontologia se deu de forma tardia na década de 1970, 
prejudicando a difusão e o conhecimento da área, que só é 
valorizada quando o cirurgião-dentista se envolve um uma 
lide judicial. 
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De acordo com a Lei nº 5.081/1966, que regulamenta o exercício 
da Odontologia no Brasil, ao cirurgião-dentista compete 

(A) praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, decorrentes 
de conhecimentos adquiridos exclusivamente em cursos de 
pós-graduação. 

(B) prescrever e aplicar quaisquer especialidades farmacêuticas 
de uso interno e externo em sua prática clínica rotineira. 

(C) atestar, no setor de sua atividade profissional, estados 
mórbidos e outros, exceto quando da justificação de faltas ao 
emprego. 

(D) proceder a perícia odontolegal somente nos foros civil, 
criminal e trabalhista. 

(E) utilizar, quando investido da função de perito-odontólogo, 
em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da 
cabeça. 

33  

Considerando a interface da Odontologia Legal com as diversas 
áreas do Direito, analise as afirmativas a seguir. 

I. Na eventualidade de lesões corporais que atinjam a região 
oral, temporomandibular e o pescoço, o cirurgião-dentista é 
o profissional mais indicado para realizar o exame pericial. 
Apesar disso, o médico-legista pode fazer o exame na 
ausência de um odontolegista. 

II. O exame pericial odontológico para estimativa de idade 
guarda relação tanto com o Direito Penal, nos casos de 
questionamento da imputabilidade do agente no 
cometimento de um crime, quanto com o Direito Civil, em 
termos de determinação da capacidade civil da pessoa e dos 
atos por ela praticados. 

III. A relação da Odontologia Legal com o Direito Previdenciário é 
frágil, visto que o cirurgião-dentista não é capaz de auxiliar na 
avaliação de casos relativos à concessão de benefícios, como 
auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por 
invalidez. 

Está correto o que afirma em 

(A) I, somente. 

(B)  II, somente.  

(C) III, somente. 

(D) I e II, somente.   

(E) I, II e III.  

34  

Em relação ao conceito de perícia e aos tipos de peritos, assinale 
a afirmativa correta. 

(A) Perícia é um procedimento especial de constatação, prova ou 
demonstração técnica, sem cunho científico, relacionado com 
a veracidade de uma situação. 

(B) Perito consiste na pessoa a quem incumbe a realização de 
exames técnicos de sua especialidade ou competência para 
esclarecimento de fatos que são objetos de inquérito policiais 
ou de processo judicial. Podem ser divididos em quatro 
categorias: perito oficial, perito não oficial, perito leigo e 
perito habilitado. 

(C) Os peritos não oficiais são aqueles designados pelas 
autoridades para suprirem a falta de peritos oficiais ou para 
substituí-los, quando, por qualquer motivo, estiverem 
impedidos ou com impossibilidade de funcionar. 

(D) O perito oficial, também denominado perito ad hoc, é aquele 
que exerce a função por atribuição de cargo público, como 
por exemplo os médicolegistas, odontolegistas e peritos 
criminais. 

(E) Quando da nomeação de peritos não oficiais, as autoridades 
devem selecionar preferencialmente pessoas dotadas de um 
grau de experiência que lhes possibilite atuar na área objeto 
do exame pericial (peritos leigos), não sendo necessário 
privilegiar aqueles legalmente habilitados para o exercício 
profissional na área (peritos habilitados).  

35  

Relacione os tipos de documentos odontolegais às suas 
respectivas definições. 

1. Relatório 

2. Parecer 

3. Notificação compulsória 

4. Depoimento oral 

5. Consulta 

(   ) Documento que relata fatos, de índole odontológica ou não, 
observados ou constatados no exercício da profissão e que o 
cirurgião-dentista tem a obrigação legal de comunicar. 

(   ) Esclarecimento prestado à Autoridade em consequência de 
dúvidas ou omissões de ordem odontológica. 

(   ) Resposta escrita à consulta formulada com o objetivo de 
esclarecer questões de interesse jurídico. 

(   ) Documento que obedece a determinada formalidade e exige 
compromisso prévio, sendo elaborado como fruto de exame 
pericial. 

(   ) Informação prestada pelo perito, de viva voz, perante 
autoridade policial ou judiciária. 

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 3 – 5 – 2 – 1 – 4. 

(B) 3 – 5 – 1 – 4 – 2. 

(C) 5 – 3 – 1 – 2 – 4. 

(D) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 

(E) 3 – 2 – 5 – 1 – 4. 
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Considerando os conceitos de identidade e identificação forense, 
analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e 
(F) para a falsa. 

(   ) Identificação é o conjunto de caracteres físicos, funcionais e 
psíquicos, natos ou adquiridos, porém permanentes, que 
individualizam uma pessoa por a tornarem diferente das 
demais e idêntica a si mesma. 

(   ) Um processo de identificação confiável necessita preencher 
cinco requisitos técnicos elementares: unicidade, 
imutabilidade, perenidade, praticabilidade e 
classificabilidade. 

(   ) Individualidade ou unicidade implica em uma característica 
ou conjunto de caracteres que sejam únicos, isto é, apenas 
um indivíduo pode tê-los.  

(   ) Perenidade é a condição de inalterabilidade dos caracteres, 
enquanto a imutabilidade é a capacidade de resistência à 
ação do tempo.  

(   ) Praticabilidade é a condição que torna possível guardar e 
achar, quando preciso, os conjuntos de caracteres que são 
próprios e identificadores das pessoas. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) F, V, V, F e V. 

(B) F, V, V, F e F. 

(C) V, V, V, F e V. 

(D) V, F, V, F e F. 

(E) F, V, V, V e F. 

37  

Com relação ao Sistema Dactilosópico de Vucetich, analise a 
fórmula a seguir e assinale a afirmativa correta. 

 
(A) A mão esquerda apresenta os dactilogramas básicos do 

Sistema Dactilosópico de Vucetich. 

(B) O dactilograma adéltico está presente no dedo polegar e no 
dedo mínimo da mão direita. 

(C) O dactilograma bidéltico está presente no dedo médio direito 
e no polegar esquerdo. 

(D) A presilha externa está presente no dedo indicador direito e 
no dedo médio esquerdo. 

(E) O dactilograma bidéltico é o mais frequente na fórmula 
dactiloscópica apresentada. 

38  

“Entre os séculos XVIII e XX, os antropólogos utilizavam a palavra 
‘raça’. Já no início do século XXI a expressão proposta para 
quebrar com as ideias raciais associadas a esta estimativa foi a 
‘ancestralidade’. Porém, a semântica deste tema ainda continua 
em debate constante, e atualmente são propostos os termos 
‘afinidades populacionais’ ou ‘origem biogeográfica’, que melhor 
refletem a estimativa feita pela Antropologia Forense num caso 
de rotina.” 
(COELHO et al. Avaliação das afinidades populacionais em Antropologia Forense. In: 
Machado et al. Tratado de Antropologia Forense – fundamentos e metodologias 
aplicadas à prática pericial, Campinas: Millenium Editora, 2022) 

Acerca deste pilar da Antropologia Forense, analise as afirmativas 
a seguir. 

I. O crânio, especialmente a face, configura-se como o melhor 
marcador biológico para análise da afinidade populacional. 
Contudo, outros marcadores do esqueleto pós-craniano 
também podem ser utilizados. 

II. Em Antropologia Forense existem basicamente duas grandes 
metodologias de estudo: a métrica, também denominada 
Antropometria, e a morfológica, denominada Antroposcopia. 
O cruzamento dos resultados das duas abordagens é a 
melhor opção para análise antropológica. 

III. A Antroposcopia engloba o estudo dos caracteres subjetivos e 
que não são passíveis de mensuração. A Antropometria é 
mais objetiva e baseia-se na tomada de medidas, ângulos e 
projeções das diferentes partes do corpo ou dos seus 
caracteres mensuráveis. 

Está correto o que afirma em 

(A) I, somente. 

(B)  II, somente.  

(C) III, somente. 

(D) I e II, somente.   

(E) I, II e III.  

 

39  

As opções a seguir apresentam alguns métodos da Antropometria 
que podem ser utilizados durante o estudo do crânio  
para a estimativa da afinidade populacional, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

(A) Ângulo facial de Cloquet. 

(B) Método de Hefner. 

(C) Índice Nasal. 

(D) AncesTrees. 

(E) Índice Sagital (vertical lateral ou perfil). 
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Com relação à estimativa do sexo por meio do estudo do crânio, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) Comparativamente à pelve, o diagnóstico diferencial do sexo 
é mais bem realizado pelo crânio, tanto pela sua constituição 
quanto pela realização de mensurações convencionais. 

(B) Glabela e arco superciliares salientes são características 
observadas em crânios femininos. 

(C) Crânio pesado com apófises mastoides e estiloides menores e 
côndilos occipitais curtos e largos são características 
observadas em crânios masculinos. 

(D) Fronte vertical, articulação frontonasal curva e mandíbula 
mais achatada são características observadas em crânios 
femininos. 

(E) O Índice de Baudoin é um dos métodos antropométricos que 
pode ser realizado para estimar o sexo pelo crânio, sendo 
obtido pela relação entre a largura do forame magno e seu 
comprimento. 

41  

A análise das suturas cranianas, do ângulo mandibular e do 
posicionamento do forame mentoniano fazem parte do estudo 
antropológico, visando à estimativa de 

(A) biotipo. 

(B) idade. 

(C) afinidade populacional. 

(D) sexo. 

(E) estatura. 

42  

Considerando a contribuição do estudo dos dentes para análise 
antropológica, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a 
verdadeira e (F) para a falsa. 

(   ) A forma das cúspides do primeiro molar inferior pode ser 
utilizada para estimar o fenótipo cor de pele, visto que as 
formas mamelonada, estrelada e intermediária são, 
respectivamente, mais frequentes em indivíduos 
leucodermas, melanodermas e faiodermas. 

(   ) A partir das dimensões dos dentes anteriores inferiores, 
existe um método matemático para estimativa da estatura do 
indivíduo. Relaciona-se o arco e a corda, em que o primeiro 
representa a distância, em linha reta, entre a mesial do 
incisivo central e a distal do canino inferior, enquanto a corda 
é obtida pelo somatório dos diâmetros mésiodistais do 
incisivo central, do incisivo lateral e do canino. 

(   ) Os incisivos superiores são os dentes com maior potencial de 
dimorfismo sexual. Apesar das diferenças serem milimétricas, 
em geral, os homens apresentam maior volume dos incisivos 
centrais e maior regularidade dos diâmetros mesiodistais, 
implicando em uma relação entre o diâmetro mesiodistal do 
incisivo central e do incisivo lateral menor. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) F, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) F, F e V. 

(D) V, F e V. 

(E) V, F e F. 

43  

Em relação às técnicas de identificação utilizando o DNA, assinale 
a afirmativa correta. 

(A) A análise da molécula de DNA guarda todos os requisitos 
técnicos necessários para o processo de identificação, 
inclusive a unicidade, visto que as características genéticas 
são únicas para cada indivíduo, mesmo em gêmeos 
univitelinos. 

(B) Os polimorfismos do DNA, base do processo de identificação 
genética, podem ser estudados pelo comprimento dos 
segmentos ou pela sequência das bases nitrogenadas. 

(C) A técnica RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), 
desenvolvida na década de 80, consiste na análise da 
sequência de bases após a ação da enzina DNA polimerase. 

(D) A técnica da PCR (Reação da Cadeia de Polimerase) permite 
analisar o comprimento dos fragmentos resultantes a partir 
da amplificação da molécula de DNA. 

(E) A análise do DNA mitocondrial é mais informativa que a 
análise do DNA nuclear, apresentando maior utilidade na 
prática forense. 

44  

Observe a figura a seguir, que representa um fluxo sugestivo para 
escolha de um método dental para estimativa da idade. 

 
(Fonte: Santiago et al. Métodos dentais para estimativa da idade. In: Machado et al. 
Tratado de Antropologia Forense – fundamentos e metodologias aplicadas à prática 
pericial, Campinas: Millenium Editora, 2022) 

Sobre a escolha de um método dental para a estimativa da idade, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) Os métodos dentais são sempre mais fidedignos que os 
métodos ósseos, independentemente do objetivo do exame e 
da disponibilidade de exames de imagem (radiografias). 

(B) Os métodos dentais fornecem melhores resultados quanto 
mais jovens forem os indivíduos em virtude de ainda 
existirem dados disponíveis do processo eruptivo. 

(C) O método de Al Qahtani et al. (2010), conhecido por London 
Atlas, destaca-se por combinar dados da erupção e da 
mineralização dentárias de indivíduos com idade entre 30 
semanas de vida intrauterina e 23 anos de idade. 

(D) Os fenômenos involutivos são mais estáveis que os 
evolutivos, o que facilita a coleta de dados para estimativa de 
idade em adultos e/ou idosos. 

(E) O método de Lamedin (1992) é um aprimoramento do 
método de Gustafson (1950) que consiste na análise de 4 
fenômenos degenerativos: abrasão, deposição de dentina 
secundária, aposição de cemento e reabsorção radicular.  
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Em exame clínico da cavidade bucal de crianças, a constatação de 
petéquias palatinas por felação ou a presença de condiloma 
acuminado, determina a necessidade de o cirurgião-dentista 
realizar a notificação compulsória às autoridades competentes, 
em função da suspeita de 

(A) agressão física por instrumento contundente. 

(B) negligência dos pais ou cuidadores quanto aos hábitos de 
higiene. 

(C) violência psicológica. 

(D) agressão física por introdução forçada de alimentos quentes. 

(E) abuso sexual. 

46  

Trata-se de uma técnica laboratorial, por meio da qual um 
segmento da molécula de DNA é duplicado e, com esse 
procedimento, poucas cópias de uma sequência de DNA podem 
ser amplificadas em um grande número, viabilizando a análise e 
aumentando o potencial das possíveis fontes de amostras 
forenses. 

Essa definição refere-se à 

(A) análise de Southern Blot. 

(B) técnica RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism). 

(C) técnica de PCR (Reação da Cadeia de Polimerase). 

(D) PAGE (Polyacrylamide Gel Electrophoresis). 

(E) eletroforese capilar. 

47  

Com relação à documentação odontológica, analise as afirmativas 
a seguir. 

I. O prontuário é um conjunto de documentos gerados a partir 
do tratamento do paciente, sendo de posse do paciente com 
guarda pelo profissional. 

II. O profissional tem o dever ético de elaborar e manter 
atualizados os prontuários de seus pacientes na forma das 
normas em vigor. Todavia, deve evitar o uso de prontuários 
digitais, sob pena de não apresentarem validade jurídica e 
inviabilizar a necessidade de uma identificação odontolegal. 

III. O atestado é o documento odontolegal mais produzido pelo 
cirurgião-dentista e consiste em uma afirmação simples e por 
escrito de um fato odontológico e suas consequências.  
A falsificação de atestado odontológico não está 
expressamente tipificada no Código Penal e poderá ser 
enquadrada como falsidade ideológica (Art. 299 do CP) ou 
falsidade de atestado médico (Art. 302 do CP). 

Está correto o que afirma em 

(A) I, somente. 

(B)  II, somente.  

(C) III, somente. 

(D) I e III, somente.   

(E) I, II e III.  

 

48  

A Traumatologia Forense estuda as lesões e as condições 
patológicas, imediatas ou tardias, decorrentes da violência sobre 
o corpo humano, nas perspectivas do diagnóstico, do prognóstico 
e das suas consequências, sobretudo, legais. 

Considerando que tal estudo inclui a análise das diversas 
modalidades de energias causadoras de danos, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) Lesão é a denominação dada à alteração morfológica ou 
funcional do corpo humano no local em que ocorreu 
transferência de energia. 

(B) Os agentes lesivos podem ser divididos em instrumentos e 
meios, sendo esses últimos exemplificados pelos objetos ou 
estruturas que transferem energia cinética (mecânica). 

(C) Energias sonoras, elétricas, térmicas e radioativas são 
exemplos de energia de ordem química. 

(D) As asfixias consistem na modalidade de energia de ordem 
biodinâmica. 

(E) A fadiga e a inanição representam, respectivamente, as 
energias de ordem bioquímica e mista. 

49  

Cerca de 80% das perícias traumatológicas realizadas nos 
institutos oficiais de perícia são decorrentes de violência por 
instrumentos contundentes. Diante da importância do estudo 
desses agentes, relacione as lesões produzidas por eles às suas 
respectivas definições. 

1. Rubefação 

2. Hematoma 

3. Equimose 

4. Escoriação 

5. Bossa 

(   ) Coleção sanguínea, localizada, formada pelo rompimento de 
vasos de grande ou médio calibre. Além de superficial, pode 
acontecer em profundidade, em massa de órgãos ou em 
espaços teciduais (retroperitônio, mediastino). 

(   ) Ocasionado pela vasodilatação no local da transferência de 
energia mecânica, guardando a assinatura do instrumento, 
porém de duração efêmera. 

(   ) Produzida pelo acúmulo de líquido linfático ou de sangue, 
quando a região do corpo atingida apresenta um plano 
subjacente resistente e impermeável. 

(   ) Sufusão hemorrágica difusa decorrente da infiltração tecidual 
de sangue extravasado pelo rompimento de vasos. 

(   ) Resultante da ação tangencial do instrumento que ocasiona o 
arrancamento da epiderme. Sua forma pode indicar o 
instrumento que a produziu. 

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 3 – 1 – 5 – 2 – 4. 

(B) 2 – 1 – 5 – 4 – 3. 

(C) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

(D) 5 – 1 – 2 – 3 – 4. 

(E) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 
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Acerca das lesões produzidas pela temperatura e pela 
eletricidade, assinale a afirmativa correta. 

(A) Entre as termonoses, a intermação é produzida por uma 
fonte de calor natural, enquanto a insolação é produzida por 
calor artificial (fornalha, caldeira etc.). 

(B) A ação do calor por contato direto com o corpo resulta nas 
queimaduras, que são classificadas de acordo com sua 
extensão em 4 graus (Classificação de Hoffman e Lussena). 

(C) Quando a temperatura atinge 180
o
C ocorre a necrose 

tecidual representada por uma consistência firme e 
característica do 4º grau da Classificação de Hoffman e 
Lussena. 

(D) O frio ocasiona constrição vascular e consequente isquemia 
tecidual, produzindo as geladuras, que pela Classificação de 
Calissen apresentam tres graus: eritema, vesicação e 
gangrena. 

(E) A eletricidade artificial (industrial) é capaz de produzir o 
quadro de eletroplessão (ação sistêmica ou letal) e de 
eletrocussão (lesões cutâneas localizadas, a exemplo da 
marca elétrica de Jellinek que representa a marca da entrada 
da eletricidade no corpo humano). 
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Em relação aos agentes lesivos de ordem mecânica, analise as 
afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e F para a 
falsa. 

(   ) Blast Injury é ocasionada pela proximidade do corpo a um 
local onde ocorreu uma transformação violenta e brusca de 
energia em outras formas, tais como: cinética, calórica, 
lumínica, dinâmica ou térmica. Em geral são lesões contusas 
generalizadas, de grande extensão, podendo ainda estar 
presentes queimaduras de diversos graus. 

(   ) Entre as lesões especiais por ação cortante, o degolamento 
consiste na ferida localizada na região anterior ou antero-
lateral do pescoço, enquanto o esgorjamento é caracterizado 
pela ferida localizada estritamente na região cervical 
posterior. 

(   ) Lesão em “buraco de fechadura” é um tipo de traumatismo 
craniano ocasionado pela ação tangencial de projetil de arma 
de fogo sobre a calota craniana, quando ele apresenta uma 
inclinação mínima suficiente para entrar.   

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) F, V e V. 

(B) V, F e F. 

(C) F, F e F. 

(D) V, F e V. 

(E) V, V e V. 
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“Na elaboração de laudos de exames de corpo de delito que 
versem sobre crimes contra a pessoa, é crucial que o profissional 
seja minucioso na descrição do que apurou e que tenha pleno 
conhecimento das previsões legais sobre o crime a ser 
esclarecido”. 

(Gilberto Paiva de Carvalho, In: Daruge et al. (2016). 

Em relação às lesões corporais, assinale a afirmativa correta. 

(A) A lesão corporal leve está prevista no caput do Artigo 129 do 
Código Penal e pode ser exemplificada por lesões contusas, 
desde equimoses e escoriações no segmento facial a fraturas 
dentais ou ósseas (maxila e mandíbula). 

(B) Em caso de dor, o perito deve se servir dos meios 
semiológicos para aferi-la objetivamente. No complexo 
estomatognático, devem ser observados a limitação de 
abertura bucal, os deslocamentos anormais da ATM durante 
a abertura e o fechamento da boca, a limitação dos 
movimentos de lateralidade, as alterações na oclusão, além 
de testes de percussão nos dentes adjacentes ao dente no 
qual a suposta dor ocorre. 

(C) A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 
dias prevista no inciso I, § 1º, do Art. 129 do Código Penal não 
está relacionada com a atividade laborativa. Dessa forma, na 
eventualidade de uma fratura mandibular que requer prazo 
de 45 dias para sua consolidação, o odontolegista poderá 
responder positivamente no primeiro exame, dispensando a 
realização do exame complementar. 

(D) Na presença de fratura dentária ou perda de dentes, não 
cabe ao odontolegista consignar em laudo as minudências da 
fratura ou perda do órgão dental, visto que lesões dentais 
não podem ser enquadradas no inciso III, § 1º, do Art. 129, do 
Código Penal (debilidade de membro, sentido ou função). 

(E) O odontolegista necessita distinguir a deformidade da 
debilidade. Deformidade permanente é o prejuízo estético, 
visível, indelével no corpo do ofendido, não cabendo sua 
alegação em nenhum laudo que envolva lesões no complexo 
estomatognático. 
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Em uma perícia traumatológica de vítima de agressão por socos e 
pontapés há 24 horas, o odontolegista constata:  

I. ausência do elemento 11 (incisivo central superior direito) 
com alvéolo e rebordo alveolar cicatrizados;  

II. fratura coronária, envolvendo esmalte e dentina, com perda 
do ângulo mésio-incisal do elemento 21 (incisivo central 
superior esquerdo) e bordos cortantes; e  

III. lesão cavitada de cor acastanhada na face mesial do 
elemento 12 (incisivo lateral superior direito). 

Nessa situação hipotética, é correto afirmar que 

(A) nenhuma das lesões descritas apresenta nexo causal com o 
evento. 

(B) a perda do elemento 11 e a fratura coronária do elemento 21 
apresentam nexo causal e temporal com o evento. 

(C) a perda do elemento 11 e a lesão cavitada do elemento 12 
apresentam nexo causal e temporal com o evento. 

(D) a fratura coronária do elemento 21 e a lesão cavitada do 
elemento 12 apresentam nexo causal e temporal com o 
evento. 

(E) a fratura coronária do elemento 21 é a única lesão descrita 
que apresenta nexo causal com o evento. 
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O termo asfixia designa um estado fisiopatológico caraterizado 
pela supressão do fenômeno respiratório, na vigência de 
circulação (Vanrell, 2019).  

Considerando as asfixias mecânicas, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. O estrangulamento consiste na suspensão completa ou 
incompleta do corpo, com a constrição do pescoço por meio 
de um laço, agindo o peso do próprio corpo como agente 
ativo da asfixia mecânica. 

II. O enforcamento é provocado pela constrição do pescoço por 
um laço acionado pela força das mãos do agente, sendo 
comum observar protrusão da língua e cogumelo de espuma. 

III. A esganadura é ocasionada pela compressão do pescoço 
pelas mãos ou por algum outro segmento dos membros 
superiores ou inferiores (antebraço, cotovelo, pé, perna), 
sendo o cogumelo de espuma e a protusão da língua eventos 
raros. 

Está correto o que afirma em 

(A) I, somente. 

(B)  II, somente.  

(C) III, somente. 

(D) I e III, somente.   

(E) I, II e III.  
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Acerca das asfixias tóxicas e mecânicas por mecanismo de 
sufocação e de aspiração de líquidos, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) A intoxicação por monóxido de carbono (CO) consiste na 
anoxia anêmica, visto que o CO compete com o oxigênio (O2) 
e se liga mais fortemente a hemoglobina, produzindo a oxi-
hemoblogina (HbO2), que não é utilizada na respiração.  

(B) Cadáver de aspecto aprazível, com pele e mucosas de cor 
carmim e raras manchas de Tardieu nas serosas pleurais e/ou 
pericárdia são características perinecroscópicas da morte por 
afogamento. 

(C) A submersão com asfixia é o mecanismo responsável pelos 
afogados azuis, sendo o óbito consequência de falha no 
processo respiratório. É um verdadeiro estado de asfixia com 
obstrução da via respiratória e da superfície de hematose. 

(D) Como o monóxido de carbono (CO) é um gás incolor e 
inodoro, a vítima não percebe sua inalação e sofre uma 
morte sincopal. Juridicamente, os suicídios são mais 
frequentes que os acidentes. 

(E) A máscara equimótica de Morestin é um achado 
perinecroscópico característico das asfixias por aspiração de 
líquidos, sendo acompanhada de equimoses subconjuntivais, 
petéquias na face e pescoço e equimoses puntiformes nos 
lábios.  
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Observe a figura a seguir, que representa uma provável lesão por 
marca de mordida humana. 

 
Considerando a descrição que deve ser feita pelo odontolegista 
em seu laudo, assinale a alternativa correta. 

(A) A ausência de equimose difusa, localizada na periferia da 
lesão, que seria ocasionada pela pressão dos lábios no ato de 
morder descarta a possibilidade de a lesão ser uma marca de 
mordida. 

(B) A presença de equimose na região central indica provável 
pressão da língua ou mecanismo de sucção por parte do 
agressor, o que também pode ocorrer em mordidas animais. 

(C) A variabilidade das escoriações ou lesões corto-contusas 
impede a confirmação de que se trata de uma marca de 
mordida humana, visto que não é possível diferenciar as 
marcas deixadas pelos dentes superiores e inferiores. 

(D) Uma distância intercanina de 3,8cm permite sugerir que a 
marca teria sido produzida pela mordida de um adulto, posto 
que a distância intercanina de crianças varia de 2,5 a 3,0cm. 

(E) A realização de registros fotográficos e sua incorporação no 
laudo pericial é facultada ao perito, posto não ser um 
procedimento imprescindível para a análise de marcas de 
mordida.  
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A identificação de suspeitos a partir da análise de uma marca de 
mordida tornou-se polêmica, principalmente depois da revisão de 
casos criminais nos Estados Unidos pela iniciativa denominada 
Innocence Project. Um novo capítulo foi adicionado a essa 
polêmica recentemente com a publicação, em 11/10/2022, de 
uma versão preliminar do relatório Bitemark Analys: a NIST 
Scientific Foundation Review, no qual o National Institute of 
Standards and Technology (NIST), organização governamental 
americana, afirma que a análise forense de marcas de mordida 
não é suficientemente suportada por evidências científicas. 

(https://www.nist.gov/news-events/news/2022/10/forensic-bitemark-analysis-not-
supported-sufficient-data-nist-draft-review).  

As opções a seguir sugerem hipóteses explicativas para a 
supracitada situação, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Dificuldade de reconhecimento das mordidas e consequente 
análise adequada, principalmente nos institutos que não 
apresentam odontolegistas em seu quadro de funcionários. 

(B) A variabilidade de padrões de mordidas, visto que se trata de 
uma ação entre dois instrumentos móveis: a mandíbula 
(arcos dentais) e a pele (corpo da vítima). 

(C) A pele não é um suporte adequado para conservar as marcas 
de mordida, nem para facilitar a coleta de impressões. 

(D) Como as lesões se alteram com o tempo, o lapso transcorrido 
entre a produção da lesão e o exame pericial pode ser crucial. 

(E) A possibilidade de recuperar saliva da marca de mordida até 
24h após sua produção, permitindo a identificação pelo DNA 
recuperado de células da mucosa bucal. 
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Acerca das mordidas como indícios biológicos, analise as 
afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a 
falsa. 

(   ) A coleta de saliva na marca de mordida é um procedimento 
inadiável, devendo ser realizado antes de se proceder a 
limpeza e curativo. 

(   ) O estudo genético-molecular permitirá a pesquisa da amilase 
salivar em torno da lesão, confirmando tratar-se de uma 
mordida, bem como do estudo do grupo sanguíneo do 
agressor (sistema ABO/Rh). 

(   ) O DNA extraído de células orais do agressor que existam na 
saliva em volta da lesão precisará ser multiplicado pela 
técnica Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP). 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) F, V e F. 

(D) V, F e F. 

(E) F, V e V. 
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Considerando que todo exame pericial precisa ser documentado 
corretamente, relacione as partes constituintes do relatório às 
suas respectivas definições. 

1. Preâmbulo 

2. Descrição 

3. Histórico 

4. Conclusão 

5. Discussão 

6. Resposta aos quesitos 

(   ) Também chamado de Comemorativo, consiste em um relato 
sucinto, porém completo, do fato justificador da perícia. 

(   ) Contém o local, a data e hora da perícia, além da autoridade 
requisitante, os peritos designados, a identificação da pessoa 
periciada, o exame realizado e os quesitos a serem 
respondidos. 

(   ) Parte destinada ao debate, a confrontação de hipóteses e as 
possíveis controvérsias do caso pericial em tela. 

(   ) Consiste na parte mais importante do relatório, devendo 
conter todos os detalhes, os achados objetivos e subjetivos 
dos exames realizados. 

(   ) Posição final procurada pela autoridade solicitante, consiste 
na ilação da análise dos dados descritos e discutidos. 

(   ) Permite a formação de juízos de valor, tanto pelo magistrado 
quanto pelas partes. 

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 3 – 1 – 5 – 2 – 4 – 6. 

(B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4 – 6. 

(C) 1 – 3 – 2 – 5 – 4 – 6. 

(D) 3 – 1 – 2 – 5 – 6 – 4. 

(E) 3 – 1 – 5 – 2 – 6 – 4. 
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“Encontra-se o que se busca, mas só se procura aquilo que se 
conhece...!” (Vanrell, 2019) 

Durante o exame pericial em crianças, vivas ou mortas, o 
odontolegista deve estar atento para a possibilidade eventual de 
um caso de Síndrome da Criança Maltratada ou Síndrome de 
Caffey ou Síndrome do Bebê Espancado (SIBE). 

Sobre as modalidades de maus tratos e aspectos presentes em 
tais síndromes, analise as afirmativas a seguir. 

I. Agressão física mecânica é a mais frequente, representada por 
tapas, socos, chutes e mordidas. 

II. Agressão térmica, representada por queimaduras ocasionadas 
por cigarros ou contato com água fervente, chapa de fogão 
ou ferro de passar. 

III. Agressão sexual, representada pela prática de atos sexuais dos 
pais com seus filhos, inclusive sexo oral. 

Está correto o que afirma em 

(A) I, somente. 

(B)  II, somente.  

(C) III, somente. 

(D) I e II, somente.   

(E) I, II e III.  
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Questão Discursiva 

“O termo ‘pessoa desaparecida’ é geralmente associado ao sumiço de alguém sob circunstâncias suspeitas. De forma mais abrangente , 
também inclui pessoas das quais não se sabem os seus paradeiros, e acerca das quais não existe preocupação sobre a sua segurança. 

Particularmente, sem a identificação de um cadáver, muitos procedimentos civis não podem ser concluídos (herança, seguro etc.) e, se for 
praticado crime, o crime será mais difícil de ser resolvido. Os cientistas forenses – antropólogos, patologistas e odontologistas – são, 
portanto, frequentemente confrontados com corpos não identificados.” 
(adap. De Silva & Machado. O problema dos desaparecidos no Brasil. In: Machado et al. Tratado de Antropologia Forense – fundamentos e metodologias aplicadas à prática 
pericial, Campinas: Millenium Editora, 2022) 

“Comparações entre exames odontológicos entregues pela família do indigenista e a arcada dentária recolhida pelos policiais federais 
confirmaram a identidade de Bruno. O mesmo procedimento foi usado na identificação do repórter. No caso de Dom, houve ainda a 
análise de impressões digitais e características físicas, método conhecido como ‘antropologia forense’.”  
(Perícia identifica corpo de indigenista Bruno Pereira. Notícia publicada em 18/06/2022. Disponível em: https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2022/06/18/pericia-
identifica-corpo-de-indigenista-bruno-pereira.html) 

 

O primeiro texto reflete a problemática dos desaparecidos no Brasil, que, somente em 2019, teve a Política Nacional de Buscas  de Pessoas 
Desaparecidas instituída pela Lei no 13.812 (16/03/ 2019), sendo criado o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O segundo texto 
exemplifica a situação por meio de um caso recente de repercussão nacional relativo à identificação de duas pessoas desaparecidas na 
região do Vale do Javari, Amazonas, por meio da Odontologia Legal e da Antropologia Forense. 

 

Considerando que os textos apresentam caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do PAPEL DO 
ODONTOLEGISTA NA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS DESAPARECIDAS, abordando necessariamente os seguintes aspectos: 

a) A contribuição da Odontologia para as Ciências Forenses e sua implicação na problemática das pessoas desaparecidas. 

b) A complexidade dos exames de identificação humana, incluindo os métodos primários e secundários. 

c) Os pilares da Antropologia Forense e sua estimativa a partir do estudo do crânio e dos dentes. 

d) A potencialidade e as limitações da Identificação Odontolegal no contexto das pessoas desaparecidas. 
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