
PROVA DE REDAÇÃO, DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICA

CARREIRA: MÉDICO LEGISTA

PROVA DE REDAÇÃO (DISSERTAÇÃO)

Escolha um dos temas abaixo e disserte sobre ele, em no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, 
utilizando a folha de resposta. 

O texto deve ser escrito com caneta - azul ou preta.  

Tema 1

"Todos conheciam os bandidos e eles já estão presos. Podemos até velejar tranqüilos pela 
restinga. O caso será mais um dos resolvidos, mas esses matadores serão colocados em uma 
colônia penal, vão receber os parentes, amigos, mulheres; terão drogas, álcool e o mais que 
quiserem; e logo, logo estarão de volta à única coisa que sabem fazer: o mal. Sairão pelos 
portões da frente de um jeito ou de outro, terão advogados, direitos humanos."  

(José N. L. dos Santos. In: Fórum de debates. O Estado de São Paulo, 18 dez.01, p. A2)  

Tema 2

"Mais, muito mais escolas de todos os níveis. Mais, muito mais habitações decentes. Mais, 
muito mais empregos E não seriam construídas mais e mais prisões." 
(Chalil Zabani. Id., ib.) 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Texto 1
1.5.10.15.20.25. "Antes da chegada dos europeus, africanos e asiáticos, o território catarinense 
já se encontrava ocupado pelos índios - os donos da terra. Desde que as frentes pioneiras de 
colonizadores adentraram o espaço geográfico brasileiro, não levaram em conta a posse, por 
direito, das terras das numerosas tribos indígenas. Isso se deve ao fato de os colonizadores 
nunca terem considerado os índios como humanos de pleno direito, mas um entrave a ser 
removido ou domesticado e disciplinado para o trabalho. Inclusive, o termo tribo, que designa 
as sociedades indígenas, traz uma certa carga preconceituosa, pois sugere uma pretensiosa 
superioridade das nações européias, e a não existência de civilização entre os ditos povos 
primitivos. (...) Quando o território do atual Estado de Santa Catarina começou a ser habitado 
por frentes pioneiras de colonizadores europeus, os moradores nativos utilizavam-se de armas 
rudimentares para caça, pesca e defesa. Os colonizadores - invasores -, traziam o 
conhecimento da bússola, da pólvora e da imprensa. A bússola os trouxe; a pólvora permitiu a 
violenta conquista e a imprensa registrou os fatos que marcaram aqueles momentos da 
História - nossa e da humanidade. Munidos dessas armas, os conquistadores encontraram 
uma terra habitada por um povo atrasado, conforme o olhar que tinham à época (visão que, em 
muitos casos, passados cinco séculos, ainda não mudou)."(M. Carmo Ramos Krieger Goulart e 
Nilson Cesar Fraga: Vale dos índios, vale dos imigrantes. Blumenau: Cultura em Movimento, 
2000, p. 25-26.) 

1ª Questão
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) O texto retrata o preconceito dos colonizadores em relação aos indígenas. 
b) As nações européias são superiores às nações indígenas. 



c) Para os colonizadores, os índios tinham pleno direito à terra em que moravam, mas 
precisavam ser domesticados. 
d) Os índios foram exterminados, depois de perderem a dignidade e a liberdade. 

2ª Questão

Em dois momentos do texto há expressões em destaque: "ditos povos primitivos" (linha 13) e 
"um povo atrasado" (linha 24). Elas enfatizam a idéia de que: 

a) para os colonizadores, os índios somente utilizavam armas rudimentares; 
b) os colonizadores não reconheciam os índios como um povo com cultura própria; 
c) as frentes de colonização encontraram o espaço geográfico brasileiro ocupado por um povo 
de costumes rudes; 
d) não existia civilização entre os índios. 

As questões 3 e 4 referem-se aos fragmentos abaixo. 

I. "o território catarinense já se encontrava ocupado pelos índios - os donos da terra" (linhas 1 a 
3)
II. "Os colonizadores - invasores - traziam o conhecimento da bússola, da pólvora, e da 
imprensa." (linhas 18 a 20) 
III. " fatos que marcaram aqueles momentos da História - nossa e da humanidade" (linhas 21 - 
22)
IV. "(visão que, em muitos casos, passados cinco séculos, ainda não mudou - linhas 25 - 26)"  

3ª Questão

Assinale a alternativa incorreta.  

a) Os travessões, em I, II e III, foram utilizados para realce das expressões que têm valor 
explicativo.
b) A expressão "invasores", em II, é a forma como os índios tratavam os colonizadores. 
c) Em IV os parênteses mostram que, para os autores do texto, em muitos casos pouco se 
alterou, até hoje, a maneira como se olha os índios. 
d) O pronome nossa, em III, é possessivo e refere-se a História.  

4ª Questão
Aponte a alternativa INCORRETA. 
a) Em III, "aqueles momentos da História" completa o sentido de traziam, verbo transitivo 
direto; é, portanto, um objeto direto. 
b) Em II, a expressão " da bússola, da pólvora, da imprensa" refere-se a conhecimento; é, 
portanto, um complemento nominal. 
c) Em I, "pelos índios" completa o sentido de encontrava, verbo transitivo indireto; é, portanto, 
um objeto indireto. 
d) Passando a frase II para a voz passiva, o núcleo verbal fica era trazido. 

5ª Questão
Assinale a alternativa em que há transgressão da norma culta da língua.  
a) Ela mesma, ao ter o pedido atendido, disse: "Obrigada!" 
b) Há pouco eu a vi, às pressas, dobrar aquela rua à direita. 
c) Faz vinte anos que não havia casas novas nesta região.  
d) Seus argumentos pela discriminação da maconha não tem nada haver; prefiro mais os 
argumentos daquele advogado. 

6ª Questão
"Ler é gostoso demais. Por isso, é natural que as pessoas gostem. Basta dar uma chance para 
que isso aconteça.(...) No caso das crianças, dois fatores contribuem para o interesse pela 



leitura: curiosidade e exemplo. Assim, é fundamental o adulto mostrar interesse." (Ana Maria 
Machado, in Nova Escola. São Paulo: Abril, nº145, set.01, p. 22) 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Em "para que isso aconteça", isso é pronome demonstrativo e refere-se a "para que as 
pessoas gostem de ler".  
b) A palavra "fundamental" pode ser substituída na frase, sem prejuízo para a compreensão da 
mensagem, por é bom. 
c) As palavras "demais" e "Assim" são adjetivos e, como tal, somente podem receber flexão de 
número. 
d) Em "para que as pessoas gostem" há uma transgressão gramatical, porque o verbo é 
transitivo direto e falta seu complemento. 

7ª Questão
Observe este texto publicitário: 

"Toda mulher muda ao atingir a maioridade. 
Nós que a entendemos tão bem, não poderíamos ser diferente.' -  

Karina hair care (In: UMA, ano 2, nº 13, out.01, p. 

Em relação ao texto, é INCORRETO afirmar que: 
a) falta uma vírgula depois do pronome possessivo, pois a expressão "que a entendemos tão 
bem" precisa ficar isolada, por ser uma explicação referente a "Nós".  
b) as mensagens publicitárias não precisam obedecer à gramática; assim, o texto está correto. 
c) há, na mensagem, um erro de concordância. 
d) segundo a mensagem, o anunciante não acompanha a mudança da mulher.  

8ª Questão
Sobre as regiões geoeconômicas de Santa Catarina podemos afirmar:  
a) No Vale do Itajaí, de colonização italiana, predomina a indústria têxtil.  
b) Na Região Nordeste do estado, ou Litoral Norte, predomina a indústria cerâmica.  
c) No Sul predomina, no setor primário, a produção de cebola.  
d) No Planalto Catarinense, a atividade industrial importante é a indústria alimentar.  

9ª Questão

Assinale a alternativa que apresenta o porto catarinense administrado pelo Governo do Estado 
de Santa Catarina.  

a) Porto de Itajaí 
b) Porto de Laguna  
c) Porto de São Francisco do Sul 
d) Porto de Imbituba  

10ª Questão

Sobre as conseqüências da supervalorização do dólar frente ao Real, para a economia 
catarinense, é INCORRETO afirmar:  

a) O dólar em alta, aumenta os ganhos das indústrias catarinenses com as exportações, nas 
mesmas proporções em que aumenta as dívidas atreladas ao dólar e o preço dos insumos 
importados.  



b) A desvalorização do Real frente ao dólar beneficiaram indústrias exportadoras e prejudicam 
empresas que focam o mercado interno.  
c) Toda economia foi prejudicada, independente do setor da atividade econômica e do mercado 
consumidor.  
d) Os produtos catarinenses tornaram-se mais baratos diante dos concorrentes no mercado 
externo e as exportações de diversos produtos aumentaram, como geradores elétricos, 
revestimentos cerâmicos e calçados.  

11ª Questão

Associe a coluna da esquerda (Município) com a coluna da direita (Grupo colonizador), 
indicando a colonização correspondente. 

Município Grupo colonizador 

I - Treze Tílias ( ) Açoriano 

II - Blumenau  ( ) Austríaco 

III - Florianópolis ( ) Paulista 

IV - Lages ( ) Alemão 

Assinale a alternativa que contém a associação CORRETA, de cima para baixo.  

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

12ª Questão
Sobre os mangues, é INCORRETO afirmar que eles servem para:  
a) reter a invasão das marés nos rios e impedir que o mar, quando em ressaca, invada o litoral. 
b) fornecer lenha e servir de depósito para lixo orgânico.  
c) servir de abrigo para moluscos, crustáceos, peixes, aves e alguns mamíferos.  
d) servir de maternidade e de rica fonte de alimentos para milhares de animais. 

13ª Questão
Durante o Estado Novo, período ditatorial de Getúlio Vargas, os Estados foram governados por 
"interventores", homens indicados pelo governo central. Em Santa Catarina o mais conhecido 
dos interventores, político de destaque no Estado e no país, foi: 
a) Lauro Muller. 
b) Hercílio Luz. 
c) Irineu Bornhausen. 
d) Nereu Ramos. 

14ª Questão

Analise as afirmativas abaixo.  



I - Os principais produtos agrícolas catarinense são milho, feijão e tomate. 
II - Na região Sul do Estado Catarinense, encontramos as maiores indústrias de descartáveis 
plásticos.  
III - Itapiranga é conhecida como a capital estadual da cebola. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa III é verdadeira.  
c) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

15ª Questão

Assinale a alternativa que indica como se coloca senha de gravação em um arquivo digitado 
pelo MS Word 97. 

a) Arquivo/Salvar como/Opções; 
b) Ferramentas/Opções/Salvar;  
c) Arquivo/Opções/Salvar; 
d) Ferramenta/Salvar como/Opções. 

16ª Questão

Tendo-se um arquivo como demostrado na figura abaixo, 

I)

ao ser editado pelo editor de textos MS Word 97, deseja-se salvá-lo como demonstrado na 
figura II, ou seja, deseja-se trocar o tipo de formatação ou extensão do arquivo de .doc para 
.txt. O procedimento de salvamento a ser tomado é: 

II)

a) Em Arquivo / Salvar como; alterar o Salvar como tipo para Somente texto; 
b) Em Arquivo / Salvar como; alterar o Nome do arquivo para resumo.txt;  
c) Em Arquivo / Versões alterar para Salvar nova versão automaticamente; 
d) Em Arquivo / Salvar como; alterar para Salvar nova versão automaticamente. 

17ª Questão

Ao ser digitado um arquivo no MS Word 97, possuidor de 10 páginas, deseja-se que somente a 
oitava página esteja em configuração de orientação de página para paisagem e todas as outras 
nove páginas em orientação de página para retrato; assim, torna-se necessária a inserção de: 

a) quebra de página 
b) quebra de coluna 
c) quebra de seção 
d) quebra de página e de linha 

18ª Questão



Ao aplicar-se a fórmula I na planilha da figura abaixo, editada no MS Excel 97, tem-se como 
resultado o valor 7. Indique qual o resultado obtido ao aplicar-se a fórmula II: 

I) =A1+C2 
II) =A$1+C$2 

a) 21 
b) 7 
c) 12 
d) 16 

19ª Questão

A Internet é um mecanismo de disseminação da informação e divulgação mundial, além de um 
meio para colaboração e interação entre indivíduos. Sobre a Internet é INCORRETO afirmar:  

a) funciona em um computador que possua, necessariamente, modem, cd-rom e um browser 
como o aplicativo Windows Explorer do Windows 95; 
b) endereços iniciados por http:// são destinados a serviços de visualizações de documentos 
(páginas HTML), dispostos em qualquer parte do mundo; 
c) a maioria dos endereços que contém o caracter @ são destinados a serviços de envio e 
recebimento de mensagens; 
d) dentre os principais serviços utilizados na Internet estão o envio de mensagens, a visitação 
de páginas HTML e pesquisas. 

20ª Questão

O Windows 2000 possui alguns botões de padronização de aparência em suas janelas.  

Assinale a alternativa que indica a função dos botões das figuras abaixo, respectivamente. 

a) copiar, recortar, colar 
b) repetir digitação, recortar, copiar 
c) recortar, copiar, colar 
d) recortar, colar, copiar 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

21ª Questão



O Poder Constituinte geralmente é entendido como o órgão que tem a competência de elaborar 
ou reformar a Constituição. Assinale a alternativa que indica quem exerceu o Poder 
Constituinte quando da elaboração da Constituição de 1988. 

a) Os três poderes constituídos - o Legislativo, o Executivo e o Judiciário - , fazendo com que 
fossem abrangidas todas as áreas do setor público do país. 
b) A Assembléia Nacional Constituinte, composta pelos membros do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados. 
c) O Senado Federal, pois ele é composto de três representantes de cada Estado da 
Federação, garantindo o equilíbrio nas decisões. 
d) A Assembléia Nacional Constituinte, eleita unicamente para essa finalidade, composta por 
representantes cujo número foi proporcional à população de cada Estado. 

22ª Questão

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE, segundo a Constituição, como é 
compreendida a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. 

a) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios; 
b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
c) O Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados; 
d) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

23ª Questão

Os direitos e deveres individuais e coletivos se fundamentam na garantia constitucional de 
igualdade perante a lei e estabelecem aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
Assinale a alternativa que está em desacordo com o Art. 5º da Constituição. 

a) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo se este 
procedimento for necessário para salvaguardar a segurança coletiva. 
b) Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 
c) É a todos assegurado, independentemente de pagamento de taxas, o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 
d) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 

24ª Questão

Assinale a alternativa que, segundo a doutrina, enuncia as fontes principais do Direito 
Administrativo. 

a) O Congresso Nacional, porque é nesse órgão do Poder Legislativo que as leis sobre esse 
assunto são aprovadas. 
b) Os decretos autônomos e regulamentares, emitidos pelo Poder Executivo, pois o Direito 
Administrativo trata exclusivamente da administração pública, que é exercida por esse poder. 
c) As leis, decretos e normas administrativas organizadas em conjunto pelos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, que se constituem no Código Administrativo Brasileiro. 
d) A lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. 

25ª Questão

De acordo com o que ensina Hely Lopes Meirelles, a administração é dotada de poderes 
administrativos, consectários e proporcionais aos encargos que lhe são atribuídos, que se 
constituem em instrumentos de trabalho, adequados à realização das tarefas administrativas.  



Assinale a alternativa que apresenta um poder administrativo conceituado 
INCORRETAMENTE.  

a) PODER DISCIPLINAR - É a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos 
servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços de Administração. 
b) PODER DISCRICIONÁRIO - É o poder que o direito concede à administração, de modo 
explícito ou implícito, dentro dos limites permitidos pela lei, para a prática de atos 
administrativos, com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. 
c) PODER REGULAMENTAR - É a faculdade de que dispõem os chefes de executivos 
(Presidente da República, Governadores e Prefeitos) de explicar a lei para sua correta 
execução ou expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência, ainda não 
disciplinada por lei. 
d) PODER DE POLÍCIA - É a faculdade de que dispõe o Poder Executivo, quando está em jogo 
a segurança da coletividade, de empregar a força policial para garantir a tranqüilidade pública. 

26ª Questão
Em geral, podemos afirmar que as feridas incisas têm como características: 
I - as suas bordas são regulares e retilíneas; 
II - a profundidade predomina sobre a extensão; 
III - há possibilidade de determinar sua direção; 
IV - a distância entre as bordas depende da região do corpo humano atingida.  

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
b) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.  

27ª Questão
No Foro Criminal, a perícia é realizada por : 
a) 1 perito 
b) 2 peritos e 2 assistentes técnicos  
c) 2 peritos 
d) 1 perito e 2 assistentes técnicos  

28ª Questão
O sulco equimótico, encontrado no pescoço de uma vítima de asfixia mecânica, apresenta as 
características de ser contínuo, horizontal e igual em profundidade. Essa asfixia é classificada 
como: 
a) Estrangulamento 
b) Enforcamento 
c) Esganadura 
d) Sufocação indireta

29ª Questão
Pode-se afirmar que a conjunção carnal ocorre, quando há: 
I - gestação. 
II - presença de espermatozóide em vagina. 
III - presença de antígeno prostático (psa) em vagina. 
IV - ruptura de hímen. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.  
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 



30ª Questão
Ao documento que juntado a um processo contradiz ou reforça as conclusões de um laudo 
denominamos: 
a) Laudo Médico Legal 
b) Relatório Médico Legal  
c) Atestado Médico 
d) Parecer Médico Legal  

31ª Questão

É forma comum de suicídio: 

a) Enforcamento  
b) Sufocação 
c) Eletroplessão 
d) Estrangulamento  

32ª Questão

As afirmativas abaixo dizem respeito ao campo de aplicação da Medicina Legal. 

I - Promover o bem estar físico e mental dos detentos. 
II - Contribuir na elaboração das normas jurídicas, que regulam a vida social. 
III - Avaliar a qualidade da atenção médica recebida pelas vítimas de violência. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  

33ª Questão

Embora não exclusivo do afogamento, é sinal externo importante para o seu diagnóstico: 

a) escoriações de extremidades 
b) cogumelo de escuma 
c) livores de hipostase em cabeça e pescoço 
d) perda de unhas e pelos 

34ª Questão

A ferida incisa é causada por um instrumento ou ação: 

a) contundente 
b) cortante 
c) perfurante 
d) pérfuro-contundente 

35ª Questão

A localização de escoriações e equimoses, no corpo humano, podem nos informar: 



a) a possível gravidade e incapacidade avaliadas;  
b) o provável tempo decorrido da lesão; 
c) o tipo de arma empregada na violência. 
d) se a ocorrência avaliada foi por ato intencional ou acidental; 

36ª Questão

As afirmações abaixo dizem respeito aos sinais certos de morte.  

I - Resfriamento do corpo. 
II - Livores de hipostase. 
III - Midríase bilateral. 
IV - Rigidez muscular. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
c) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  

37ª Questão
O Código de Processo Penal prevê, em seu art.162, que, salvo condições nele especificadas, a 
autópsia será feita pelo menos:  
a) 12 horas depois do óbito. 
b) 18 horas depois do óbito. 
c) 06 horas depois do óbito.  
d) 24 horas depois do óbito.  

38ª Questão

Em um ferimento por arma de fogo foram encontradas as seguintes características: ferimento 
ligeiramente ovalar, de 0.8 cm. de diâmetro, com presença de orla de contusão e de orla de 
enxugo. Podemos afirmar que essa lesão foi causada por: 

a) tiro encostado 
b) tiro a distância 
c) tiro a queima roupa 
d) tiro tangencial  

39ª Questão
Podemos, através de meios técnicos, determinar se um revólver foi o responsável por 
determinado disparo. Essa possibilidade torna-se viável quando comparamos o projétil de um 
tiro de prova, dado com a arma suspeita, com o projétil encontrado no corpo da vítima ou no 
local do crime. Neles, analisaremos: 
a) as raias e estrias encontradas nos projéteis; 
b) a forma e a temperatura dos projéteis; 
c) o tipo de pólvora residual encontrada na superfície dos projéteis; 
d) o peso e a composição química dos projéteis. 

40ª Questão
À fase da embriaguez alcoólica, que se apresenta com disartria, perturbações sensoriais, andar 
cambaleante, roupas desalinhadas, agressividade e irritabilidade denominamos:  
a) fase de excitação; 
b) fase de sono; 



c) fase sub-clínica.  
d) fase de confusão;  

Gabarito

1ª Questão A 21ª Questão B

2ª Questão B 22ª Questão B

3ª Questão B 23ª Questão A

4ª Questão C 24ª Questão D

5ª Questão D 25ª Questão D

6ª Questão A 26ª Questão A

7ª Questão B 27ª Questão C

8ª Questão D 28ª Questão A

9ª Questão C 29ª Questão D

10ª Questão C 30ª Questão D

11ª Questão C 31ª Questão A

12ª Questão B 32ª Questão C

13ª Questão D 33ª Questão B

14ª Questão D 34ª Questão B

15ª Questão B 35ª Questão D

16ª Questão A 36ª Questão A

17ª Questão C 37ª Questão C

18ª Questão B 38ª Questão B

19ª Questão A 39ª Questão A

20ª Questão C 40ª Questão D






