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Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

ODONTOLEGISTA
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 15 (quinze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 90 (noventa) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções básicas de Direito Penal 
e Processual Penal (08 questões), Noções básicas de Direito Administrativo (08 questões), Legislação (09 questões), 
Conhecimentos Específicos (55 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. As respostas da Prova Discursiva deverão conter no mínimo 25 (vinte e cinco) e no máximo 40 (quarenta) linhas. 

Transcreva-as, com caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XI.  Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
XIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo 

recursal contra gabarito.
XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I 

O médico que ousou afirmar que os médicos erram – 
inclusive os bons

 Em um mesmo dia, o neurocirurgião Henry Marsh fez duas 
cirurgias. Operou o cérebro de uma mulher de 28 anos, grávida 
de 37 semanas, para retirar um tumor benigno que comprimia 
o nervo óptico a ponto de ser improvável que ela pudesse 
enxergar seu bebê quando nascesse. Em seguida, dissecou 
um tumor do cérebro de uma mulher já na casa dos 50 anos. 
A cirurgia era mais simples, mas a malignidade do tumor não 
dava esperanças de que ela vivesse mais do que alguns 
meses. Ao final do dia, Marsh constatou que a jovem mãe 
acordara da cirurgia e vira o rostinho do bebê, que nascera em 
uma cesárea planejada em sequência à operação cerebral. O 
pai do bebê gritara pelo corredor que Marsh fizera um milagre. 
A seguir, em outro quarto do mesmo hospital, Marsh descobria 
que a paciente com o tumor maligno nunca mais acordaria. 
Provavelmente, ele escavara o cérebro mais do que seria 
recomendável – e apressara a morte da paciente, que teve uma 
hemorragia cerebral. O marido e a filha da mulher o acusaram 
de ter roubado os últimos momentos juntos que restavam à 
família.
 É esse jogo entre vida e morte, angústia e alívio, comum 
à vida dos médicos, que Marsh narra em seu livro Sem causar 
mal – Histórias de vida, morte e neurocirurgia (...), lançado 
nesta semana no Brasil. Para suportar essa tensão, Marsh 
afirma que uma boa dose de autoconfiança é um pré-requisito 
necessário a médicos que fazem cirurgias consideradas por 
ele mais desafiadoras do que outras. Não sem um pouco de 
vaidade, Marsh inclui nesse rol as operações cerebrais, nas 
quais seus instrumentos cirúrgicos deslizam por “pensamentos, 
emoções, memórias, sonhos e reflexões”, todos da consistência 
de gelatina. [...]

(Disponível em: http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/06/o-
medico-que-ousou-afirmar-que-os-medicos-erram-inclusive-os-bons.

html. Acesso em 01/01/17)

1) O texto acima apresenta um caráter mais objetivo e 
sugere ter como finalidade central: 
a)  desvalorizar o trabalho dos médicos diante dos 

pacientes.
b)  explicar que existem cirurgias mais simples do que 

outras. 
c)  apresentar aos leitores o livro escrito pelo neurocirurgião.  
d)  descrever a rotina diária de um médico em seu trabalho. 
e)  mostrar como os pacientes podem ser ingratos. 

2) Em adequação à ideia apresentada no título, nota-
se que o primeiro parágrafo do texto apresenta duas 
histórias que são contrastadas, sobretudo, em função: 
a)  das idades das mulheres serem tão diferentes.
b)  dos históricos de vida das duas pacientes.
c)  de o neurocirurgião ser um profissional experiente. 
d)  da reação das famílias com o resultado das cirurgias.
e)  do nível de complexidade de cada cirurgia. 

3) Embora o texto seja marcado pela impessoalidade, 
percebe-se a presença de uma avaliação, um juízo de 
valor, por parte do enunciador do  texto, na seguinte 
passagem: 
a)  “Em um mesmo dia, o neurocirurgião Henry Marsh fez 

duas cirurgias.” (1º§).
b)  “Em seguida, dissecou um tumor do cérebro de uma 

mulher já na casa dos 50 anos.” (1º§).
c)  “O pai do bebê gritara pelo corredor que Marsh fizera 

um milagre.” (1º§).
d)  “É esse jogo entre vida e morte, angústia e alívio, 

comum à vida dos médicos, que Marsh narra em seu 
livro” (2º§).

e)  “Não sem um pouco de vaidade, Marsh inclui nesse rol 
as operações cerebrais,” (2º§).

Considere o período abaixo para responder às questões 
4 e 5. 

“Operou o cérebro de uma mulher de 28 anos, grávida de 37 
semanas, para retirar um tumor benigno que comprimia o nervo 
óptico a ponto de ser improvável que ela pudesse enxergar seu 

bebê quando nascesse.”(1º§)
 

4) A complexidade da estrutura do período em análise 
deve-se:
a)  ao predomínio de orações subordinadas. 
b)  ao uso expressivo de frases nominais.   
c)  à forte ausência de sinais de pontuação. 
d)  à presença exclusiva do mecanismo de coordenação.
e)  à repetição de conectivos de mesmo valor semântico.

5) A preposição destacada no trecho acima contribui para 
a coesão do texto introduzindo o valor semântico de: 
a)  concessão. 
b)  finalidade. 
c)  adversidade. 
d)  explicação.
e)  consequência. 

6) O pronome relativo destacado em “as operações 
cerebrais, nas quais seus instrumentos cirúrgicos 
deslizam” (2º§)  poderia ser substituído, sem prejuízo 
de sentido e adequando-se à norma, por: 
a)  o qual. 
b)  das quais.
c)  que. 
d)  as quais.
e)  em que. 

Texto II 

Base do crânio explodiu, descreve legista

 A autópsia no corpo de Ayrton Senna começou a ser feita 
ontem às 10h locais (5h de Brasília) pelos legistas Michele 
Romanelli e Pierludovico Ricci, do Instituto Médico Legal 
de Bolonha. O laudo oficial tem 60 dias para ser preparado. 
A Folha conversou com uma médica do IML que viu o corpo de 
Senna na segunda-feira de manhã e ontem – antes e depois da 
autópsia. Segundo sua descrição, no dia seguinte ao acidente 
o rosto do piloto estava desfigurado. A médica pediu para que 
seu nome não fosse revelado.
 Muito inchada, a cabeça quase se juntava aos ombros. 
Os médicos concluíram, após a autópsia, que Senna teve 
morte instantânea na batida a 290 km/h na curva Tamburello. 
Teve também parada cardíaca naquele momento e circulação 
praticamente interrompida.
 Quando os médicos o reanimaram – ativando os 
batimentos cardíacos e a circulação artificialmente –, o piloto 
já havia morrido. A atividade cerebral era inexistente. Não há 
possibilidade de sobrevivência nesses casos. [...]

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/5/04/
esporte/9.html. Acesso em: 01/02/17) 

7) O texto acima é uma notícia cujo objetivo é informar. 
Contudo, uma análise atenta do título revela seu caráter: 
a)  técnico. 
b)  formal. 
c)  sensacionalista. 
d)  critico. 
e)  sofisticado. 
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8) O português contemporâneo já registra a característica 
proclítica da língua. Contudo, a gramática tradicional 
aponta que a oração “Quando os médicos o reanimaram” 
(3º§) deveria ser redigida da seguinte forma:  
a)  Quando os médicos reanimaram a ele.
b)  Quando os médicos reanimaram-lhe.
c)  Quando os médicos reanimaram ele.
d)  Quando os médicos reanimaram-no.
e)  Quando os médicos lhe reanimaram.

O texto abaixo é parte de um gênero técnico denominado 
ofício. Sobre ele, responda às questões 9 e 10 seguintes. 

Texto III 

Ofício Circular CAOSAÚDE nº 07/2015. 

Goiânia, 24 de abril de 2015. 

   Senhor (a) Promotor (a),
 A par de cumprimentá-lo (a), servimo-nos do presente para 
encaminhar a V. Exa informações sobre a campanha estadual 
de combate à dengue e o papel do Ministério Público nas ações 
de (1) prevenção, (2) bloqueio das áreas de transmissão e (3) 
manejo clínico dos pacientes. 

[...]

9) Ao confrontar a estrutura dos textos I e III de sua prova, 
assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
correta. 
a)  Os dois textos apresentam os interlocutores de modo 

explícito. 
b)  O título do texto I antecipa a ideia a ser desenvolvida.  
c)  Os dois textos apresentam, exatamente, o mesmo nível 

de formalidade. 
d)  A indicação de número e ano, no topo do texto III, é 

dispensável.
e)  Os dois textos empregaram a mesma pessoa do 

discurso para o emissor. 

10) Sendo o texto III o primeiro parágrafo de um ofício, 
conclui-se que ele tem como principal função de: 
a)  apresentar a finalidade pela qual o texto foi escrito. 
b)  descrever o perfil do emissor da mensagem. 
c)  demonstrar uma postura elogiosa ao interlocutor. 
d)  estabelecer um histórico detalhado para o problema. 
e)  apresentar uma visão crítica sobre a questão proposta. 

NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO PENAL E 
PROCESSUAL PENAL

11) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre as espécies de infração penal.
a) Crime e contravenção penal são sinônimos
b) No caso de contravenção penal, admitem-se penas de 

reclusão e detenção, enquanto que, para os crimes, 
admite-se prisão simples

c) No caso de crime, admitem-se penas de reclusão e 
detenção, enquanto que, para as contravenções penais, 
admite-se prisão simples

d) No caso de contravenção penal, admite-se pena de 
reclusão, enquanto que, para os crimes, admite-se 
detenção

e) No caso de contravenção penal, admite-se pena de 
detenção, enquanto que, para os crimes, admite-se 
reclusão

12) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a legítima defesa.
a) Entende-se em legítima defesa quem, usando 

moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem

b) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente ou não dos meios de que dispuser, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu 
ou de outrem

c) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito próprio e não de 
outrem

d) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente ou não dos meios de que dispuser, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito 
próprio e não de outrem

e) Entende-se em legítima defesa quem, usando dos 
meios de que dispuser, repele injusta agressão ou 
persegue quem a praticou, atual ou iminente, a direito 
próprio e não de outrem

13) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a imputabilidade penal.
a) São inimputáveis os menores de dezoito anos e 

semi-imputávies aqueles que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento

b) São imputáveis os menores de dezoito anos e semi-
imputávies aqueles que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento

c) São inimputáveis os menores de dezoito anos e aqueles 
que, por doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado, eram, ao tempo da ação ou da 
omissão, inteiramente incapazes de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento

d) São imputáveis os menores de dezoito anos e 
inimputáveis aqueles que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento

e) São imputáveis os menores de dezoito anos e 
inimputáveis aqueles que, em virtude de perturbação de 
saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado, não eram inteiramente capazes de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento

14) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a figura legal ligada à noção 
de que quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade.
a) Concurso de crimes
b) Concurso de pessoas
c) Crime continuado
d) Crime formal
e) Crime consumado
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15) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa em que não conste crime contra a pessoa.
a) Homicídio
b) Aborto
c) Feminicídio
d) Indução a suicídio
e) Extorsão

16) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a pena cabível contra quem 
fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como 
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em 
processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, 
ou em juízo arbitral.
a) Detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa
b) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa
c) Prisão simples de 2 (dois) a 3 (três) anos, apenas
d) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, apenas
e) Detenção de 3 (três) a 4 (quatro) anos e multa

17) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre o inquérito policial.
a) A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 

judiciais no território de suas respectivas circunscrições 
e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua 
autoria

b) Nos crimes de ação pública, o inquérito policial só será 
iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou 
do Ministério Público

c) Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial deverá, se possível e 
conveniente, dirigir-se ao local, providenciando para 
que se não alterem o estado e conservação das coisas, 
enquanto necessário

d) Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial deverá apreender os objetos 
que tiverem relação com o fato, após liberados pelos 
peritos criminais

e) Todas as peças do inquérito policial serão, num só 
processo, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste 
caso, rubricadas pelo perito

18) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Processual Penal para assinalar a alternativa correta 
sobre a prova.
a) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, podendo 
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as 
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas

b) As restrições estabelecidas na lei civil serão observadas 
para todos os efeitos de produção de prova

c) A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o 
juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir 
sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir 
dúvida sobre ponto relevante, vedada a produção 
antecipada de prova

d) São admissíveis, devendo, no entanto, ser 
desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 
assim entendidas as obtidas em violação a normas 
constitucionais

e) São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, 
salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade 
entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem 
ser obtidas por uma fonte independente das primeiras

NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

19) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre como se reputa todo aquele que exerce, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função na Administração Pública.
a) Mandatário
b) Agente político
c) Funcionário público
d) Empregado público
e) Agente público

20) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre atos de improbidade.
a) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

prejuízo ao erário receber, para si ou para outrem, 
vantagem econômica indireta de quem tenha interesse 
que possa ser atingido ou amparado por ação ou 
omissão decorrente das atribuições do agente público

b) Constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito permitir ou facilitar a aquisição, 
permuta ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado

c) Constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito realizar operação financeira sem 
observância das normas legais e regulamentares ou 
aceitar garantia insuficiente ou inidônea

d) Constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito receber, para si ou para outrem, 
dinheiro, bem móvel ou imóvel, a título de comissão, 
de quem tenha interesse que possa ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público

e) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
prejuízo ao erário usar, em proveito próprio, bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades da Administração Pública

21) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre a pena aplicável ao agente público que se 
recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo 
determinado, ou que a prestar falsa.
a) Será punido com a pena de multa
b) Será punido com a pena de prisão
c) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço 

público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis
d) Será punido com a pena de perda de direitos políticos
e) Será punido com a pena de suspensão

22) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta sobre 
o que constitui a representação por ato de improbidade 
contra agente público ou terceiro beneficiário, quando 
o autor da denúncia o sabe inocente.
a) Contravenção penal
b) Infração administrativa
c) Ato infracional
d) Ilícito funcional
e) Crime
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23) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre a responsabilidade objetiva do Estado.
a) As pessoas jurídicas de direito público responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros

b) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros com dolo

c) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros com culpa

d) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, não havendo direito de regresso

e) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros só havendo direito de regresso no 
caso de dolo

24) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre a associação sindical.
a) É direito de livre exercício garantido a qualquer servidor 

público civil
b) É direito vedado a qualquer servidor público civil
c) É direito de livre exercício garantido apenas ao servidor 

público civil da administração indireta
d) É direito vedado a qualquer servidor público civil da 

administração indireta
e) É direito vedado a qualquer servidor público civil da 

administração indireta com menos de 10 anos de serviço

25) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre o tempo necessário para que os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público adquiram estabilidade.
a) Um ano
b) Três anos
c) Cinco anos
d) Dois anos
e) Quatro anos

26) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa INCORRETA 
sobre o Poder Legislativo.
a) O Senado Federal compõe-se de representantes 

dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 
princípio majoritário.

b) Cada Estado ou Distrito Federal elegerá três senadores, 
com mandato de oito anos.

c) A representação de cada Estado e do Distrito Federal será 
renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, 
por um e dois terços

d) Cada senador será eleito com um suplente
e) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes 

do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal

LEGISLAÇÃO

27) Considere as normas da Constituição Federal sobre 
o rol expresso de penas vedadas no ordenamento 
constitucional brasileiro para assinalar a alternativa 
correta.
a) Não haverá penas, salvo em caso de guerra declarada, 

de caráter perpétuo, de trabalhos forçados ou cruéis
b) Não haverá penas, salvo em caso de guerra declarada, 

de caráter perpétuo, de morte, de trabalhos forçados, de 
banimento ou cruéis

c) Não haverá penas de trabalhos forçados, salvo em caso 
de guerra declarada, nem de caráter perpétuo, morte ou 
de banimento

d) Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nem de caráter perpétuo, de trabalhos 
forçados, de banimento ou cruéis

e) Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, de banimento ou cruéis

28) Considere as normas da Constituição Federal sobre 
tratados e convenções internacionais para assinalar a 
alternativa correta.
a) Os tratados e as convenções internacionais sobre 

quaisquer temas que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais

b) Os tratados e as convenções internacionais sobre direito 
empresarial que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por cinco oitavos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais

c) Os tratados e as convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às leis complementares

d) Os tratados e as convenções internacionais sobre 
quaisquer temas que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às leis ordinárias

e) Os tratados e as convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais

29) Considere as normas da Constituição Federal para 
assinalar a alternativa correta sobre elegibilidade.
a) Para o cargo de Presidente da República, são condições 

de elegibilidade, entre outras, ter idade mínima de 35 
anos e ter nacionalidade brasileira

b) Para o cargo de Presidente da República, são condições 
de elegibilidade, entre outras, ter idade mínima de 35 
anos e ser brasileiro nato

c) Para o cargo de senador são condições de elegibilidade, 
entre outras, ter idade mínima de 21 anos e ser brasileiro 
nato

d) Para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, 
são condições de elegibilidade, entre outras, ter idade 
mínima de 30 anos e ter nacionalidade brasileira

e) Para o cargo de vereador, são condições de 
elegibilidade, entre outras, ter idade mínima de 21 anos 
e ser brasileiro nato



5IBFC_04

30) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa correta sobre 
os direitos à vida e à saúde.
a) A gestante e a parturiente têm direito a 2 (dois) 

acompanhantes de sua preferência durante o período do 
pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato

b) A gestante tem direito a 2 (dois) acompanhantes de 
sua preferência durante o período do pré-natal e a 
parturiente tem direito a 1 (um) acompanhante de sua 
preferência durante o período do trabalho de parto

c) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) 
acompanhante de sua preferência durante o período do 
pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato

d) A gestante tem direito a 1 (um) acompanhante de 
sua preferência durante o período do pré-natal e a 
parturiente tem direito a 2 (dois) acompanhantes de sua 
preferência durante o período do trabalho de parto

e) A gestante e a parturiente têm direito a quantos 
acompanhantes desejarem durante o período do pré-
natal e a 2 (dois) acompanhantes de sua preferência 
durante o período do trabalho de parto e do pós-parto 
imediato

31) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa correta sobre 
adoção.
a) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis 

anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda 
ou tutela dos adotantes

b) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos 
à data do pedido, mesmo se já estiver sob a guarda ou 
tutela dos adotantes

c) O adotando deve contar com, no máximo, vinte anos 
à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou 
tutela dos adotantes

d) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos 
à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou 
tutela dos adotantes

e) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis 
anos à data do pedido, mesmo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes

32) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa INCORRETA 
sobre autorização para viajar.
a) A autorização não será exigida quando se tratar de 

comarca contígua à da residência da criança, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma 
região metropolitana

b) Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma 
criança ou adolescente nascido em território nacional 
poderá sair do País em companhia de estrangeiro 
residente ou domiciliado no exterior

c) A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou 
responsável, conceder autorização válida por cinco 
anos

d) Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização 
é dispensável, se a criança ou adolescente viajar na 
companhia de um dos pais, autorizado expressamente 
pelo outro por meio de documento com firma reconhecida

e) Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização 
é dispensável, se a criança ou adolescente estiver 
acompanhado de ambos os pais ou responsável

33) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa correta sobre 
remissão.
a) Em qualquer momento do procedimento judicial para 

apuração de ato infracional, o representante do Ministério 
Público poderá conceder a remissão, como forma de 
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e 
consequências do fato, ao contexto social, bem como 
à personalidade do adolescente e sua maior ou menor 
participação no ato infracional

b) A remissão não implica necessariamente o 
reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade, 
nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo 
incluir eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime 
de semi-liberdade e a internação

c) A remissão não implica necessariamente o 
reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade, 
nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo 
incluir eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime 
de semi-liberdade

d) A medida aplicada por força da remissão só poderá 
ser revista judicialmente mediante pedido expresso do 
Ministério Público

e) A medida aplicada por força da remissão só poderá 
ser revista judicialmente mediante pedido expresso do 
Adolescente ou de seu Representante

34) Considere as normas da Lei Estadual do Paraná nº 
18.008, de 07/04/2014, para assinalar a alternativa 
correta sobre provimento.
a) O provimento nas carreiras do Quadro Próprio dos 

Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO se dará 
na classe IV do cargo, atendidos os requisitos para a 
investidura, cuja comprovação se dará por ocasião da 
posse

b) O provimento nas carreiras do Quadro Próprio dos 
Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO se dará 
na classe V do cargo, atendidos os requisitos para a 
investidura, cuja comprovação se dará por ocasião da 
posse

c) O provimento nas carreiras do Quadro Próprio dos 
Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO se dará 
na classe IV do cargo, atendidos os requisitos para a 
investidura, cuja comprovação se dará por ocasião da 
nomeação

d) O provimento nas carreiras do Quadro Próprio dos 
Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO se dará 
na classe V do cargo, atendidos os requisitos para a 
investidura, cuja comprovação se dará por ocasião da 
nomeação

e) O provimento nas carreiras do Quadro Próprio dos 
Peritos Oficiais do Estado do Paraná - QPPO se dará 
na classe V do cargo, atendidos os requisitos para a 
investidura, cuja comprovação se dará em até 30 dias 
contados da nomeação

35) Considere as normas da Lei Estadual do Paraná nº 
6.174, de 16/11/1970, para assinalar a alternativa correta 
sobre a posse.
a) Não poderá haver posse por procuração
b) Todo funcionário poderá tomar posse sem exibir o título 

de nomeação
c) A posse terá lugar no prazo de dez dias da publicação, 

no órgão oficial de divulgação, do ato de provimento
d) A requerimento do interessado ou de seu representante 

legal, o prazo para a posse poderá ser prorrogado ou 
revalidado pela autoridade competente, até o máximo 
de vinte dias, a contar do término do prazo fixado na 
mesma lei

e) Se a posse não se der dentro do prazo inicial e da 
prorrogação ou da revalidação, desde que concedidas, 
será a nomeação tornada sem efeito, por decreto
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36) Em relação à Lei Federal nº 5.081/66, que regulamenta 
o exercício da odontologia no Brasil, analise as 
afirmativas a seguir.
I. É vedado ao cirurgião-dentista o exercício de mais de 

duas especialidades.
II. É vedado ao cirurgião-dentista a prestação de serviço 

gratuito em consultórios particulares.
III. É permitido ao cirurgião-dentista utilizar, no exercício da 

função de perito-odontólogo, em casos de necropsia, as 
vias de acesso do pescoço e da cabeça.

 Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas todas as afirmativas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
e) Nenhuma das afirmativas está correta

37) Em relação ao Código de Ética Odontológica, Resolução 
118/2012 do Conselho Federal de Odontologia, analise 
as afirmativas a seguir.
I. Sobre a assistência a pacientes internados, constitui 

infração ética do odontologista se afastar de suas 
atividades profissionais, mesmo temporariamente, 
sem deixar outro cirurgião-dentista encarregado do 
atendimento de seus pacientes internados ou em estado 
grave.

II. O profissional inscrito poderá utilizar-se de meios de 
comunicação para conceder entrevistas ou palestras 
públicas sobre assuntos odontológicos de sua 
atribuição, com finalidade de esclarecimento e educação 
no interesse da coletividade, com autopromoção, 
preservando sempre o decoro da profissão, sendo 
vedado anunciar nesse ato o seu endereço profissional, 
endereço eletrônico e telefone.

III. É vedado ao profissional inscrito realizar palestras em 
escolas, empresas ou quaisquer entidades que tenham 
como objetivo a divulgação de serviços profissionais 
e interesses particulares, diversos da orientação e 
educação social quanto aos assuntos odontológicos.

 Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas todas as afirmativas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
e) Nenhuma das afirmativas está correta

38) Assinale a alternativa que não apresenta uma sanção 
prevista no Código de Ética Odontológica, Resolução 
118/2012 do Conselho Federal de Odontologia.
a) Advertência confidencial, em aviso reservado
b) Censura confidencial, em aviso reservado
c) Advertência pública, em publicação oficial
d) Suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias
e) Cassação do exercício profissional ad referendum do 

Conselho Federal

39) Assinale a alternativa que apresenta uma circunstância 
que, segundo o Código de Ética Odontológica, Resolução 
118/2012 do Conselho Federal de Odontologia, é uma 
circunstância considerada de manifesta gravidade.
a) A inobservância das notificações expedidas pela 

fiscalização, o não comparecimento às solicitações ou 
intimações do Conselho Regional para esclarecimentos 
ou na instrução da ação ética disciplina

b) Exercer, após ter sido alertado, atividade odontológica 
em pessoa jurídica, ilegal, inidônea ou irregular

c) O falso testemunho ou perjúrio
d) Aproveitar-se da fragilidade do paciente
e) Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação 

do dever inerente ao cargo ou função

40) Na perícia odontolegal, para a obtenção da identificação 
de um indivíduo, deve-se fazer um estudo minucioso da 
arcada dentária. Analise as afirmativas a seguir que se 
referem à perícia Odontolegal.
I. Uma das técnicas de retirada do arco maxilar e do arco 

mandibular do cadáver, para facilitar o manuseio, é a 
técnica de Luntz.

II. Nos casos de cadáveres carbonizados, o ouro é um 
material protético menos resistente ao calor que o 
amálgama.

III. Nas peças dentárias submetidas à ação do calor, as 
raízes tornam-se de cor negra com temperaturas de 
270 ºC.

 Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas todas as afirmativas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
e) Nenhuma das afirmativas está correta

41) Os documentos odontolegais são firmados por 
cirurgião-dentista no exercício da profissão e podem 
ser utilizados com finalidades jurídicas. A respeito dos 
documentos odontolegais, analise as afirmativas a 
seguir.
I. Notificação ou comunicação compulsória é um 

documento que relata fatos, de índole odontológica 
ou não, observados ou constatados no exercício da 
profissão, e que, por força de lei, o cirurgião-dentista 
tem obrigação de comunicar.

II. Relatório é um documento que exige compromisso 
prévio, que obedece a determinada formalidade, 
minucioso e que deve contribuir com o esclarecimento 
de um ou mais fatos de ordem odontológica.

III. O parecer é um documento que exige compromisso 
legal do parecerista, podendo ser enquadrado como 
falsa perícia.

 Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas todas as afirmativas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
e) Nenhuma das afirmativas está correta

42) Pela análise das mordeduras, pode-se criar uma prova 
de grande importância para o Judiciário. A respeito das 
mordeduras, analise as afirmativas a seguir.
I. A mordedura apresenta as seguintes zonas, na 

respectiva sequência, de fora para dentro: equimose em 
área difusa, limitando exatamente a área; equimose de 
sucção; e escoriações ou lesões cortocontusas.

II. As mordidas de animais domésticos, como cães e gatos, 
apresentam, dentre outras, as seguintes características: 
são mais alongadas, em formato de “V” e apresentam 
vestígios de sucção.

III. Na mordedura humana, a marca deixada pelos incisivos 
corresponde a um triângulo, para cada um, ao passo que 
as marcas dos caninos são em forma de um retângulo 
alongado.

 Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas todas as afirmativas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
e) Nenhuma das afirmativas está correta
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43) As marcas de mordidas podem fornecer bastante 
informação do ponto de vista forense. A respeito desse 
assunto, assinale a alternativa incorreta.
a) Os arcos dentários têm fundamental importância, pois 

possuem requisitos biológicos básicos, que são a 
unicidade, a perenidade e a imutabilidade

b) A análise das mordeduras permite determinar a 
precedência ou a sequência na produção das mordidas, 
quando mais do que uma

c) A análise das mordeduras permite avaliar a violência da 
agressão

d) O tempo transcorrido entre a mordida e o exame não é 
possível de ser determinado pelas técnicas de análise 
das mordeduras

e) A análise das mordeduras permite determinar se elas 
foram produzidas intra vitam ou post-mortem

44) Podem existir problemas práticos no âmbito dos 
Institutos Médico-Legais, no que tange à efetivação 
da análise das marcas de mordida. A respeito desse 
assunto, analise as afirmativas a seguir.
I. Um dos problemas práticos para a análise das marcas 

de mordida é a dificuldade do reconhecimento das 
mordidas durante o exame perinecroscópico.

II. A alteração das lesões com o tempo é um problema 
prático para a análise das marcas de mordida.

III. Um problema prático para a análise das marcas de 
mordida é que a pele não é um suporte adequado para 
conservar essas marcas de mordida, nem para facilitar 
a coleta de impressões. 

 Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas todas as afirmativas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
e) Nenhuma das afirmativas está correta

45) A odontologia legal apresenta grande contribuição 
para a antropologia forense, auxiliando na identificação 
de cadáveres. A respeito desse assunto, assinale a 
alternativa que indica o campo de atuação em que a 
odontologia legal apresenta maior segurança, quando 
as técnicas aplicadas são bem elaboradas.
a) Identificação feita pelo confronto dos prontuários 

odontológicos
b) Determinação do sexo
c) Determinação da idade
d) Determinação da estatura
e) Determinação do fenótipo cor da pele

46) Em relação à aplicação de exames de imagem na 
identificação odontológica, analise as afirmativas 
abaixo.
I. Embora com bons resultados, as imagens promovidas 

pela tomografia de feixe cônico não permitem a análise 
e a visualização de trepanação dental.

II. A tomografia de feixes cônicos torna possível a análise 
e a visualização de fraturas radiculares.

III. A identificação por radiografias comuns baseia-
se na comparação entre radiografias ante mortem, 
arquivadas em consultórios ou em centros de estudos 
odontológicos, e as radiografias obtidas post-mortem.

 Assinale a alternativa correta.
a) Estão corretas todas as afirmativas
b) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
e) Nenhuma das afirmativas está correta

47) As lesões produzidas por um instrumento perfurante de 
médio calibre obedecem às leis de Filhós e de Langer. A 
respeito desse assunto, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. A primeira lei de Filhós estabelece que as soluções 

de continuidade dessas feridas assemelham-se às 
produzidas por instrumentos de dois gumes ou tomam a 
aparência de “casa de botão”.

II. A segunda lei de Filhós estabelece que, quando essas 
feridas se mostram numa mesma região onde as linhas 
de força tenham um só sentido, seu menor eixo tem 
sempre a mesma direção.

III. A lei de Langer estabelece que na confluência de 
regiões de linhas de força diferentes, a extremidade da 
lesão toma o aspecto de ponta de seta, de triângulo, ou 
mesmo de quadrilátero.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III
b) apenas I e II
c) apenas I e III
d) apenas II e III
e) Nenhuma das afirmativas

48) Considerando as lesões produzidas por um 
instrumento cortante, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente qual(is) dos itens abaixo é(são) 
característica(s) dessa lesão.
I. Hemorragia quase sempre abundante.
II. Afastamento das bordas da ferida.
III. Predominância do comprimento sobre a profundidade.
IV. Irregularidades do fundo da lesão.

 Assinale a alternativa correta.
a) I, II e III, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II, III e IV, apenas
d) I, II e IV, apenas
e) III e IV, apenas

49) Em relação a lesões produzidas por um instrumento 
contundente, analise as afirmativas abaixo.
I. Escoriação tem como resultado a ação tangencial dos 

meios contundentes.
II. As equimoses da conjuntiva ocular não sofrem a 

sucessão de tonalidade característica do espectro 
equimótico.

III. Luxações são lesões articulares provocadas por 
movimentos exagerados dos ossos que compõem uma 
articulação, incidindo apenas sobre ligamentos.

 Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
d) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
e) Nenhuma das afirmativas está correta

50) Em relação a lesões produzidas por expansão gasosa 
de uma explosão, conhecidas por síndrome explosiva 
(blast injury), analise as afirmativas abaixo.
I. As lesões provocadas pela expansão gasosa atingem 

de preferência órgãos ocos.
II. O coração suporta melhor as ondas de expansão da 

síndrome explosiva. 
III. As lesões auditivas estão representadas pela rotura 

linear da metade superior do tímpano.
 Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
d) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
e) Nenhuma das afirmativas está correta
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51) Uma faca do tipo “peixeira” possui um só gume e 
produz lesões perfurocortantes. A respeito das lesões 
produzidas por esse instrumento, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Ferimento em forma de botoeira com fenda regular.
II. A largura do ferimento é menor que a espessura da 

lâmina.
III. Um ângulo do ferimento é agudo e outro é arredondado.
IV. O comprimento da lesão é maior que a largura da folha, 

se o trajeto de saída da arma foi perpendicular ao plano 
do corpo.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) I e III, apenas
e) III e IV, apenas

52) Os ferimentos perfurocontundentes são produzidos 
por mecanismos de ação que perfura e contunde. Em 
relação a esses ferimentos, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Os orifícios de entrada nos tiros à distância podem 

formar a câmara de mina de Hoffmann.
II. Nos ferimentos de tiros encostados, pode existir o sinal 

de Werkgaertner.
III. Os ferimentos de entrada de tiros à distância apresentam 

a bordas reviradas para dentro.
IV. Nos ferimentos de tiros na cabeça, pode aparecer o 

sinal de Benassi.
 Estão corretas as afirmativas:

a) I e II, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) I e IV, apenas
e) II, III e IV, apenas

53) Em relação a lesões produzidas por disparo de arma 
de fogo, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.
I. Os orifícios de saída apresentam bordas evertidas e não 

apresentam halo de enxugo.
II. O diâmetro dos orifícios de saída é menor que o do 

projétil.
III. Nos tiros a curta distância podem ser percebidos halo 

de enxugo e auréola equimótica.
IV. A zona de tatuagem não ocorre nos orifícios de saída.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) I e IV, apenas
e) III e IV, apenas

54) Assinale a alternativa que apresenta as características 
de lesão de entrada produzidas por disparo de projétil 
de arma de fogo a curta distância, atingindo diretamente 
a pele da vítima.
a) Forma arredondada ou ovalar, bordas invertidas, halo 

de enxugo e aréola equimótica
b) Forma irregular, bordas invertidas, orla de escoriação e 

halo de enxugo
c) Forma arredondada ou ovalar, bordas invertidas, não 

apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo
d) Forma irregular, bordas evertidas, orla de escoriação e 

halo de enxugo
e) Forma arredondada ou ovalar, bordas evertidas, orla de 

escoriação e halo de enxugo

55) Ao analisar um ferimento perfurocontuso ocasionado 
por disparo de arma de fogo no tórax de um cadáver, 
foram verificadas as seguintes características: forma 
ovalar, halo de tatuagem, concentrado na parte superior 
e disperso na parte inferior, halo de enxugo e bordas 
invertidas. Assinale a alternativa que representa uma 
conclusão correta com base nessas características 
analisadas.
a) O disparo foi à distância e inclinado de cima para baixo
b) O disparo foi encostado e inclinado de baixo para cima
c) O disparo foi a curta distância e inclinado de baixo para 

cima
d) O disparo foi a curta distância e inclinado de cima para 

baixo
e) O disparo foi à distância e inclinado de baixo para cima

56) Ferimentos cortocontundentes são causados por 
instrumentos que, mesmo apresentando gume, são 
influenciados pela ação contundente. Em relação 
a esses ferimentos, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta:
I. A dentada não é considerada um tipo de lesão 

cortocontusa.
II. Quando o fio de corte for afiado, prevalecem os 

caracteres de contusão dos tecidos.
III. A ação de uma foice tipicamente causa uma lesão 

cortocontusa.
IV. As lesões cortoconstusas apresentam forma bem 

variável, dependendo da região atingida, da inclinação, 
do peso, do gume e da força que atua.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) I e IV, apenas
e) III e IV, apenas

57) A temperatura é classificada em traumatologia como 
uma energia de ordem física que merece destaque no 
estudo médico legal. Em relação a lesões produzidas 
por temperatura, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. A ação localizada do frio é conhecida como geladura 

e produz lesões muito parecidas com as queimaduras 
pelo calor.

II. O calor direto tem por consequência queimaduras 
advindas somente pela ação da chama.

III. Queimadura de segundo grau, de acordo com a 
classificação de Hoffmann, além do eritema, apresenta 
vesículas e flictenas, existindo em seu interior líquido 
amarelo-claro (Sinal de Chambert).

IV. A insolação é proveniente do calor ambiental em locais 
fechados ou ao ar livre, concorrendo para tanto, além da 
temperatura, os raios solares, a ausência da renovação 
do ar, a fadiga e o excesso de vapor d’água.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) I e IV, apenas
e) III e IV, apenas
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58) A asfixia é o fenômeno da modalidade de energia de 
ordem físico-química. A respeito do assunto, analise as 
afirmativas abaixo.
I. São sinais internos da asfixia mecânica: cianose de 

face, cogumelo de espuma e equimose das mucosas.
II. Sufocação indireta é a modalidade de asfixia que 

ocorre por compressão do tórax e abdome e impede os 
movimentos respiratórios.

III. São sinais cadavéricos frequentes no afogamento: 
manchas de Tardieu e tonalidade vermelha dos livores 
cadavéricos.

 Estão corretas as afirmativas:
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Apenas a afirmativa I está correta
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa III está correta

59) Considerando a modalidade de asfixia mecânica de 
enforcamento, assinale a alternativa que apresenta a 
característica correta referente ao sulco produzido no 
pescoço da vítima.
a) Uniforme em toda a periferia do pescoço
b) Horizontal
c) De profundidade uniforme
d) Por baixo da cartilagem tireóidea
e) Oblíquo ascendente

60) Assinale a alternativa que corresponde à definição 
abaixo.

 Constrição do pescoço pelas mãos obstruindo a 
passagem de ar atmosférico pelas vias respiratórias 
até os pulmões.
a) Esganadura
b) Estrangulamento indireto
c) Asfixia pura
d) Sufocação indireta
e) Estrangulamento direto

61) A respeito da perícia criminal no Brasil, analise as 
afirmativas. 
I. A Lei nº 5.081/1966 estabelece como área de 

competência do cirurgião-dentista a realização de 
perícias exclusivamente no foro criminal, sendo ela a 
perícia criminal, além de viabilizar o acesso à cabeça e 
ao pescoço, em casos de necropsia.

II. No Brasil, em determinados Estados, a perícia oficial 
ainda está diretamente ligada à estrutura da polícia 
judiciária e, em outros, encontra-se autônoma, 
integrando níveis mais altos na estrutura de segurança 
pública estadual.

III. De acordo com a legislação vigente, peritos criminais, 
médico-legistas e odontolegistas estão relacionados 
como os únicos cargos que desempenham a perícia 
oficial no Brasil.

 Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III
b) I e II apenas
c) I e III apenas
d) II, apenas
e) II e III, apenas

62) No contexto da Antropologia Forense, em relação à 
determinação do sexo no indivíduo humano adulto, 
é possível analisar características tanto qualitativas 
quanto quantitativas. Abaixo são apresentadas algumas 
características.
I. Projeção da glabela e dos arcos superciliares.
II. Desenvolvimento do processo mastoide.
III. Nível de curvatura do ângulo nasofrontal.
IV. Mensuração de regiões do viscerocrânio.
V. Mensuração de regiões do neurocrânio.

 Aponte a alternativa que indica o número de 
características acima descritas que podem ser 
referência para a identificação humana:
a) 1
b) 5
c) 3
d) 4
e) 2

63) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.

 Na Odontologia Legal, _______ do  indivíduo também 
pode ser _________ por meio de técnicas citogenéticas, 
pela pesquisa do corpúsculo de Bahr, e de biologia 
molecular, por meio da amplificação do marcador 
__________ que está presente ______________.

 Assinale a alternativa que contém os itens que 
preenchem respectivamente as lacunas do texto:
a) o sexo; determinado; HUMARA; apenas no cromossomo 

X
b) a idade; determinada; amelogenina; nos cromossomos 

X e Y
c) o sexo; determinado; amelogenina; nos cromossomos X 

e Y
d) a estatura; determinada; HUMARA; apenas no 

cromossomo X
e) a estatura; determinada; HUMARA; nos cromossomos 

X e Y

64) O artigo 129 do Código Penal Brasileiro estabelece o 
crime de lesões corporais. Sobre esse assunto, analise 
as afirmativas.
I. A lesão corporal que tem como resultado aborto é 

classificada como lesão corporal seguida de morte.
II. Inutilização de função é classificado como lesão 

gravíssima.
III. Perda de sentido é classificada como lesão grave. 

 Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
d) Está correta apenas a afirmativa I
e) Está correta apenas a afirmativa II

65) O parágrafo primeiro do artigo 129 do Código Penal 
estabelece casos de lesões corporais graves. Assinale 
a alternativa que não resulta em lesões corporais 
graves de acordo com o Código Penal. 
a) Debilidade permanente de membro
b) Incapacidade para as ocupações habituais por 10 dias
c) Aceleração do parto
d) Debilidade permanente de sentido
e) Perigo de vida
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66) “Esta fase inicia-se, em geral, pela mancha verde 
abdominal, localizada, de preferência, na fossa ilíaca 
direita, difundindo-se por todo o abdome, pelo tórax, 
cabeça e pelos membros.”.

 Assinale a alternativa que indica qual é fase citada 
acima referente à putrefação.
a) Período de autólise
b) Período de coloração
c) Período gasoso
d) Período coliquativo
e) Período de saponificação

67) Os fenômenos da morte devem ser muito bem 
analisados pelo médico legista. Em relação aos 
fenômenos abióticos, analise as afirmações.
I. A desidratação manifesta nos olhos a formação da tela 

viscosa e a mancha negra esclerótica.
II. As manchas de hipóstases cutâneas surgem nos 

cadáveres e são encontradas preferencialmente na 
parte de declive dos corpos.

III. Segundo a lei de Nysten, a rigidez cadavérica se 
manifesta em primeiro lugar nos membros superiores.

IV. A córnea, mesmo após semanas depois da morte, ainda 
se mantém transparente.

 Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) II e IV, apenas
d) I, II e IV, apenas
e) I e II, apenas

68) Em relação à cronologia da morte, analise as afirmativas.
I. A putrefação tem como a primeira fase o período 

gasoso. 
II. Depois de atingido o grau máximo de rigidez cadavérica, 

se ela for desfeita pela manipulação dos segmentos do 
cadáver, não mais se refaz. 

III. A mancha verde abdominal quase sempre se localiza na 
fossa ilíaca, sendo atribuída à sulfoxiemoglobina.

 Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d) Está correta apenas a afirmativa II
e) Está correta apenas a afirmativa III

69) Em relação à tanatologia, os sinais abióticos são 
sinais que surgem a partir do momento da morte e que 
permitem a sua conclusão. Assinale a alternativa em 
que não apresenta um fenômeno abiótico imediato.
a)  Desidratação
b)  Perda da sensibilidade
c)  Abolição do tono muscular
d)  Cessação da respiração
e)  Cessação da circulação

70) Um método de identificação apresenta requisitos que 
o qualificam para que possa ser considerado aceitável. 
Analise os itens abaixo.
I. Imutabilidade indica que determinados elementos sejam 

específicos daquele indivíduo e diferentes dos demais. 
II. Classificabilidade está relacionada a um processo que 

não seja complexo, tanto na obtenção como no registro 
dos caracteres.

III. Praticabilidade está relacionada com a metodologia de 
arquivamento, assim como a rapidez e a facilidade na 
busca dos registros. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
d)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
e)  Nenhum das afirmativas está correta

71) As raças, segundo a classificação de Ottolenghi, 
podem ser divididas em cinco tipos étnicos. Analise as 
características listadas abaixo.
I. Perfil facial prognata. 
II. Nariz pequeno, largo e achatado.
III. Fronte larga e baixa. 

 Refere(m)-se ao tipo negroide o(s) item(ns):
a)  I, II e III
b)  Apenas I e II
c)  Apenas I e III
d)  Apenas II e III
e)  Apenas II

72) Segundo a classificação de raças de Ottolenghi, elas 
podem ser divididas em tipos étnicos. Assinale a 
alternativa que relaciona corretamente a característica 
com o tipo étnico.
a) Pele trigueira / tipo mongólico
b) Crânio dolicocéfalo / tipo indiano
c) Nariz saliente, estreito e longo / tipo indiano
d) Estatura baixa / tipo australoide
e) Crânio mesocefálico / tipo australoide

73) As perícias de casos de estupro têm como objetivo 
a constatação da prática de conjunção carnal ou de 
outro ato libidinoso. Em relação ao estupro, analise as 
afirmativas.
I. A presença de esperma na cavidade vaginal é um sinal 

que indica certeza de prática de conjunção carnal, até 
que se prove o contrário. 

II. Nos casos do coito em pé, há maior incidência de rotura 
do hímen, nos quadrantes inferiores.

III. O exame de presença de fosfatase ácida é utilizado nos 
casos de estupro para se constatar gravidez. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão incorretas
b)  Está correta apenas a afirmativa I
c)  Está correta apenas a afirmativa III
d)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II
e)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
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74) Em relação às perícias de casos de estupro por ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal, analise as 
afirmativas e em seguida, assinale a alternativa correta:
I. O exame de presença de fosfatase ácida não pode ser 

utilizado para os casos de estupro por ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal. 

II. Para a análise de ato libidinoso, no exame da cavidade 
oral, poderá ser utilizado o exame de presença de PSA 
(antígeno prostático específico).

III. No exame de coito anal, além de exames de presença 
de esperma, o perito deverá examinar a região anal, 
procurando lesões que indiquem a prática do ato 
libidinoso. 

 Assinale a alternativa correta
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d)  Está correta apenas a afirmativa II
e)  Está correta apenas a afirmativa III

75) A mudança da pressão atmosférica pode causar danos 
fatais ao homem. A respeito do assunto, analise as 
afirmativas.
I. A diminuição da pressão atmosférica causa alteração 

no organismo pela rarefação do ar e consequente 
hipoxemia.

II. Com a diminuição da pressão atmosférica, o sangue 
produz menos glóbulos vermelhos.

III. Com o aumento da pressão atmosférica, ocorre uma 
patologia devido à compressão, caracterizada pela 
intoxicação de oxigênio e gás carbônico. 

 Assinale a alternativa correta
a)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II
c)  Todas as afirmativas estão corretas
d)  Está correta apenas a afirmativa II
e)  Está correta apenas a afirmativa III

76) O DNA (ácido desoxirribonucleico) mitocondrial, 
embora, em essência, esteja constituído por moléculas 
de DNA, tem diferenças múltiplas com o DNA nuclear 
ou cromossômico. Assinale a alternativa que apresenta 
características do DNA mitocondrial.
a)  Ocorre somente em células nucleadas
b)  Ocorrem somente duas cópias em cada célula
c)  Ocorrem centenas de cópias em cada célula
d)  Não se pode localizar em hemácias
e)  Permite a identificação somente de gerações próximas 

de ambas as linhas

77)  As formas de palato e arco superior estão relacionadas 
com os grupos étnicos. Assinale a alternativa que 
relaciona corretamente a forma de platô e arco superior 
com o grupo étnico.
a) Ferradura / caucasoide
b) Triangular / negroide
c) Triangular / mongoloide
d) Retangular / negroide
e) Retangular / caucasoide

78) A respeito do uso das metodologias de identificação 
humana nos casos de desastre em massa, analise as 
afirmativas.
I. Para proceder à identificação de restos humanos, 

a metodologia de identificação visual não deve ser 
utilizada por não apresentar confiabilidade.

II. A técnica de identificação datiloscópica nem sempre é 
possível pelo fato de nem sempre existirem impressões 
ante mortem disponíveis, além disso, o fogo tem o poder 
de destruir as impressões digitais. 

III. A metodologia de perfil do DNA (ácido 
desoxirribonucléico) apresenta elementos mais 
confiáveis para a identificação. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d)  Está correta apenas a afirmativa II
e)  Está correta apenas a afirmativa III

79) A Odontologia Legal desempenha um papel importante 
no trabalho de identificação humana nos casos de 
desastre em massa. A respeito desse assunto, analise 
as afirmativas.
I. O papel desempenhado pelos odontologistas nos 

exames dentais post-mortem é essencialmente 
subjetivo.

II. O primeiro procedimento utilizado na metodologia de 
identificação odontológica consiste na dissecação que 
permita a visualização da cavidade oral e a obtenção de 
radiografias.

III. Embora auxilie nos procedimentos, a radiografia não é 
uma técnica precisa. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d)  Está correta apenas a afirmativa II
e)  Está correta apenas a afirmativa III

80) Com relação do estudo das arcos dentários referente à 
identificação do sexo, analise as afirmativas.
I. Os incisivos centrais superiores são mais volumosos 

nos indivíduos de sexo masculino que nos de sexo 
feminino.

II. A relação entre o diâmetro mesodistal do incisivo central 
e aquele do incisivo lateral superior é maior na mulher 
que no homem.

III. No sexo feminino, a erupção da dentição é mais precoce 
que no sexo masculino. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d)  Está correta apenas a afirmativa II
e)  Está correta apenas a afirmativa III
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81) Em relação à determinação das características raciais 
pelo estudo dos dentes, analise as afirmativas.
I. As raças ortognatas apresentam, nos molares 

superiores, as cuspides palatinodistais muito grandes, 
quando comparadas com as cúspides mesopalatinas.

II. As raças prognatas não têm cúspides posteriores 
diferenciadas nos molares inferiores.

III. As raças primatas apresentam molares inferiores 
semelhantes aos dos chimpanzés.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d)  Está correta apenas a afirmativa II
e)  Está correta apenas a afirmativa III

82) Em relação à determinação da individualidade pelo 
estudo dos dentes, analise as afirmativas.
I. Diferentemente do que acontece com os pontos 

característicos nas impressões digitais, nas 
comparações entre os dentes do material questionado 
e os das fichas odontológicas, não é exigido um 
número suficiente de coincidências para poder fazer um 
diagnóstico de certeza.

II. A retirada / a eliminação ou o desaparecimento de um 
ponto característico não impossibilita nem invalida a 
identificação.

III. A ocorrência de um ou mais pontos discordantes, 
realmente incompatíveis entre si, pode permitir a 
exclusão durante o procedimento de identificação por 
confronto.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d)  Está correta apenas a afirmativa I
e)  Está correta apenas a afirmativa II

83) Em relação à determinação da idade pelo estudo dos 
dentes, analise as afirmativas.
I. A queda dos dentes definitivos por efeito da idade 

começa pelos pré-molares inferiores, seguidos pelos 
incisivos superiores.

II. Os incisivos superiores são os dentes mais resistentes 
à queda espontânea.

III. A involução dentária inicia-se por mudanças da cor 
do dente, quando o esmalte passa de branco para 
amarelado.

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II
d)  Está correta apenas a afirmativa I
e)  Está correta apenas a afirmativa III

84) Em relação ao desgaste dos dentes, assinale a 
alternativa que se refere ao processo abaixo:

 “É decorrência do preenchimento e da mineralização 
dos canais dentinários que, assim, se tornam 
invisíveis.”. 
a)  Transparência da raiz
b)  Dentina secundária
c)  Reabsorção da raiz
d)  Aposição de cemento
e)  Paradontose

85) Em relação à identificação pelo DNA (ácido 
desoxirribonucleico), analise as afirmativas.
I. Qualquer resto de tecido orgânico, qualquer fragmento 

de osso, com exceção apenas dos carbonizados, 
pode ser utilizado para a pesquisa de DNA (ácido 
desoxirribonucleico).

II. Nos casos de traumatismos crânio-encefálicos graves, 
a identificação odontológica pode se tornar impossível.

III. Estruturalmente, os ácidos nucleicos encontram-se 
constituídos por polímeros, que são longas cadeias de 
nucleotídeos ligados entre si por um enlace 3’-5’-fosfo-
diéster. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d)  Está correta apenas a afirmativa I
e)  Está correta apenas a afirmativa II

86) Assinale a alternativa que indica o documento 
odontológico a que se refere a definição abaixo.

 “É um documento integrante do prontuário, contendo 
condições bucais e deve estar apto não apenas 
para planejamento do tratamento contratado, como 
também para fundamentar eventuais alegações às 
intercorrências da execução do tratamento.”.
a) Ficha clínica
b) Atestado odontológico
c) Relatório
d) Parecer odontológico
e) Depoimento odontológico

87) Analise as afirmativas sobre comparação das marcas 
de mordida com as moldagens de suspeitos.
I. A análise métrica não poderá ser feita sobre fotografias, 

devendo ser feita somente sobre os moldes e sobre os 
modelos.

II. A análise métrica compreende a medida da largura e do 
comprimento de cada dente; a avaliação do tamanho 
comparativo dos dentes; a distância entre as peças 
dentárias; e o tamanho geral dos arcos.

III. Na fase de associação e comparação de padrões, não 
há o procedimento de análise das rotações dentárias. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II
d)  Está correta apenas a afirmativa II
e)  Está correta apenas a afirmativa III

88) Analise as afirmativas sobre exame das mordeduras no 
âmbito forense.
I. Na coleta de evidências da vítima, o primeiro 

procedimento é lavar a ferida para que possam ser 
visualizadas claramente suas características.

II. Na descrição da marca da mordida, o odontolegista 
deverá registrar os dados demográficos, a localização 
da mordida, a forma, a cor e o tamanho da mordida e 
determinar o tipo da lesão.

III. Na coleta de evidências da vítima, o odontolegista 
deverá fotografar a mordida e tomar impressões da 
superfície da marca de mordida, além de seguir outros 
procedimentos laboratoriais. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas.
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II
e)  Está correta apenas a afirmativa II
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89) O principal documento emitido pelo odontolegista é o 
laudo. A respeito desse assunto, analise as afirmativas.
I. O histórico é a parte do laudo que se refere ao local, 

à data e à hora da perícia, à autoridade requisitante, 
aos peritos designados, à indicação da pessoa a ser 
periciada, ao exame a ser realizado e aos quesitos a 
serem respondidos.

II. Descrição é a parte que contém, com todos os 
detalhes, os achados objetivos e subjetivos dos exames 
realizados.

III. Discussão é a parte da ilação tirada com a análise dos 
dados descritos e discutidos, a posição final procurada 
pelo requerente da perícia. 

 Assinale a alternativa correta.
a)  Todas as afirmativas estão corretas
b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III
c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III
d)  Está correta apenas a afirmativa II
e)  Está correta apenas a afirmativa III

90) A Odontologia Legal desempenha um papel importante 
no trabalho de identificação humana nos casos de 
desastre em massa. Para proceder à identificação de 
restos humanos, praticamente de forma universal, 
utilizam-se quatro metodologias. Assinale a alternativa 
que não representa uma dessas metodologias.
a)  Identificação visual
b)  Impressões digitais
c)  Identificação fragmentada
c)  Identificação odontológica
d)  Perfil do DNA (ácido desoxirribonicleico)
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PROVA DISCURSIVA 

Texto  

 O tema do medo está na ordem do dia. Tal fato pode ser percebido na quantidade de informação veiculada sobre o tema na 
atualidade, em diversas matérias em jornais e revistas, que o abordam em suas várias dimensões. O medo é um tema que vem 
atravessando o cotidiano e marcando de forma cada vez mais palpável a vida coletiva e individual, o que leva à modificação de 
comportamentos sociais e hábitos mentais.

(Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pcp/v23n2/v23n2a08.pdf Acesso em 08/02/17)

 A partir da leitura do texto de apoio acima e com base em seu conhecimento de mundo, desenvolva um texto dissertativo-
argumentativo sobre o seguinte tema “O medo como componente da sociedade contemporânea”  
 Seu texto deverá ser produzido em prosa e conter entre 25 e 40 linhas. 

Transcreva a redação de 25 a 40 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
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